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To anketo je naročil Evropski parlament, usklajeval pa generalni direktorat za komuniciranje 
(oddelek za spremljanje javnega mnenja). 
Ta dokument ne predstavlja uradnega stališča Evropskega parlamenta. 
Razlage in mnenja izražajo izključno stališča avtorja. 
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UVOD 

 

Dve leti sta že minili od propada družbe Lehman Brothers Holdings Inc. in začetka 

najhujše finančne, gospodarske in socialne svetovne krize po 30. letih 

20. stoletja. Ti dve leti so zaznamovale posledice zloma zaradi tveganih 

hipotekarnih posojil in nekateri škandali, kot je bila Madoffova afera, na sicer 

nepotrjen, vendar vseeno značilen način pa tudi nagrade, ki so jih prejemali 

nekateri borzni posredniki.  

 

V tem obdobju so evropski in ameriški voditelji naredili vse, kar je bilo v njihovih 

močeh, da bi obudili zaupanje, in sprejeli še posebej velikopotezne načrte za 

pomoč in obnovo. Sočasno je večina držav članic sprejela politike zmanjšanja 

dolga in javnofinančnega primanjkljaja. Grška kriza, ki je izbruhnila v naši bližini, 

je znova sprožila razprave o medsebojni evropski solidarnosti in nujnosti 

evropskega mehanizma za gospodarsko stabilizacijo, morebiti pa celo sistema 

evropskega gospodarskega upravljanja. V tem kontekstu je strategija 

Evropa 2020 rezultat obnovljenih gospodarskih in družbenih ambicij v prid 

trajnostni rasti1.  

 

Kot je Evropska unija objavila na uradnem spletnem mestu 13. septembra 2010 v 

vmesnih napovedih za EU2, naj bi bili četrtletni podatki nekoliko obetavnejši od 

napovedi iz lanske pomladi, četudi naj bi se gospodarska dejavnost v drugi 

polovici leta upočasnila. To je posledica pozitivnih učinkov dinamike rasti v 

drugem četrtletju. Zdi se, da je torej evropsko gospodarstvo na poti k okrevanju, 

in sicer hitrejšemu, kot je bilo napovedano spomladi. Kljub vsemu obeti ostajajo 

negotovi in gospodarska oživitev na ne prav trdnih nogah.  

 

Eurobarometer 74.1 je potekal od 26. avgusta do 16. septembra 2010, prav v 

obdobju, ko je bilo zaznati sicer šibko in kratkotrajno, vendar dejansko okrevanje. 

„Evropejci in kriza” je že druga raziskava javnega mnenja na to posebno temo, 

opravljena na zahtevo Evropskega parlamenta. Prva takšna raziskava je potekala 

le nekaj mesecev po začetku krize3. 

 

Ti raziskavi bomo nadaljevanju medsebojno primerjali, prav tako pa bomo 

upoštevali nekatere rezultate drugih raziskav Eurobarometer, ki jih je Evropska 

komisija izvedla v letih 2009 in 2010.  

 

To raziskavo Eurobarometer je naročil generalni direktorat za komuniciranje 

Evropskega parlamenta. Opravilo jo je podjetje TNS Opinion & Social med 

26. avgustom in 16. septembrom 2010. Izpraševalci podjetja TNS Opinion & 

                                           
1 http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm 
2http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1111&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en 
3 Posebni Eurobarometer, opravljen januarja in februarja 2009, z naslovom „Evropejci in kriza“ 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=40&refreshCache=yes&languag
e=fr&pageRank=6  
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Social so osebno intervjuvali 26.635 Evropejcev, starih 15 let ali več (vprašalnik 

so jim prebrali na njihovem domu). Uporabljena je bila metodologija 

standardnega Eurobarometra generalnega direktorata za komuniciranje 

Evropskega parlamenta (oddelka za spremljanje javnega mnenja). Temu poročilu 

je priložen tehnični sestavek o intervjujih, ki so jih izvedli inštituti mreže TNS 

Opinion & Social. Ta sestavek podrobno opisuje metodo, uporabljeno v teh 

intervjujih, pa tudi interval zaupanja. 

 

Raziskava je zajela 27 držav članic in je del Eurobarometra 74.1. Vsebuje 

vprašanja, ki so bila zastavljena že v prejšnjih raziskavah Eurobarometer, kar 

nam omogoča, da ugotovimo, ali je prišlo do sprememb, in nova vprašanja. 
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Opomba 

 

Za države se v tem poročilu uporabljajo uradne okrajšave. Kratice, uporabljene v 

tem poročilu, pomenijo naslednje: 

 

 
KRATICE 

  
EU27 Evropska unija – 27 držav članic 
DK Ne vem 
  
BE Belgija 
CZ Češka 
BG Bolgarija 
DK Danska  
DE Nemčija 
EE Estonija  
EL Grčija 
ES Španija 
FR Francija 
IE Irska 
IT Italija 
CY Republika Ciper 
LT Litva 
LV Latvija 
LU Luksemburg  
HU Madžarska 
MT Malta 
NL Nizozemska 
AT Avstrija 
PL Poljska 
PT Portugalska  
RO Romunija 
SI Slovenija 
SK Slovaška 
FI Finska 
SE Švedska 
UK  Združeno kraljestvo 
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POVZETEK 

 

Dve leti po izbruhu najhujše krize, ki je prizadela sodobni svet, rezultati te 

mnenjske raziskave ponujajo pomembne informacije o tem, kako se Evropejci 

počutijo v gospodarskem ozračju, ki je še vedno negotovo. Glavne ugotovitve na 

osnovi ankete so naslednje: 

 

• Večina Evropejcev (52 %) meni, da bi moral imeti boj proti revščini 

in družbeni izključenosti osrednjo vlogo na ravni EU, kar je 

8 odstotnih točk več kakor v začetku leta 2010. 

 

• Prav tako 52 % jih meni, da je imela kriza precejšnje posledice za 

njihov osebni položaj (6 odstotnih točk manj kot v začetku leta 2009), 

90 % pa jih ocenjuje, da je vplivala na svetovno in evropsko gospodarstvo 

ter gospodarstvo njihove države. 
 

• Povrhu tega je 40 % Evropejcev trdilo, da je eden od njihovih 

znancev, ki ni sorodnik ali sodelavec, izgubil službo neposredno 

zaradi krize, 20 % jih je izjavilo, da je iz istega razloga službo izgubil 

eden od njihovih sodelavcev, 23 % pa jih je navedlo, da je v podobnih 

okoliščinah službo izgubil eden od njihovih sorodnikov. 11 % vprašanih, 

tj. eden izmed desetih Evropejcev, pa je izjavilo, da so sami (ali njihov 

partner) izgubili službo zaradi krize. 
 

• V trenutni situaciji vprašani ocenjujejo, da državne vlade in 

Evropska unija lahko najučinkoviteje ukrepajo proti posledicam 

gospodarske in finančne krize (precej so prehitele Mednarodni denarni 

sklad, skupino G20 in Združene države). Tako o obeh ravneh odločanja 

meni 25 % Evropejcev, pri čemer se je delež v prid državnih vlad 

povečal za 6 odstotnih točk, delež v prid Evropske unije pa zmanjšal za 

1 odstotno točko. 
 

• Relativna večina Evropejcev (44 %) meni, da so se posamezne države 

Evropske unije na krizo odzvale individualno. Ta rezultat je podoben 

tistemu iz začetka leta 2009. Več kot tretjina vprašanih (38 %) v 

nasprotju s tem meni, da so njihove države ukrepale usklajeno z drugimi 

državami članicami. 
 

• Kljub vsemu je večina anketirancev (52 %) menila, da bi bili bolje 

zaščiteni, če bi njihova država sprejela in izvajala ukrepe 

usklajeno z drugimi državami članicami, kar je 9 odstotnih točk manj 

kot spomladi 2009. 

• Večina Evropejcev (50 %) meni, da v splošnem evro ni ublažil 

negativnih učinkov krize, 33 % pa jih je prepričanih o nasprotnem. 
 

• 38 % Evropejcev meni, da bi morale države članice Evropske unije, če 

se želijo rešiti iz krize, najprej vlagati v ukrepe za spodbuditev 
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gospodarstva, 35 % pa jih meni, da bi se morale najprej osredotočiti 

na zmanjšanje javne porabe.  
 

• Več kot tretjina Evropejcev (34 %) je prepričanih, da bi se morali pri 

iskanju poti iz krize vodje velikih podjetij in industrija najbolj 

potruditi z varčevalnimi ukrepi. 
 

• Ali naj bodo države članice v primeru gospodarskih težav 

solidarne druga z drugo? Da, je odgovorilo 49 % Evropejcev, ki bi 

bili pripravljeni ponuditi finančno pomoč drugi državi članici, ki se je 

znašla v gospodarski in finančni zadregi, nasprotnega mnenja pa je bilo 

39 % vprašanih, ki so odgovorili nikalno: 

 

o Večina (51 %) Evropejcev, ki so naklonjeni solidarnosti z 

drugimi državami članicami, bi pomoč ponudilo v imenu 

evropske solidarnosti med državami članicami. 

o Po drugi strani pa je 66 % tistih, ki ne bi ponudili finančne 

pomoči drugi državi članici EU v hudih gospodarskih in finančnih 

težavah, menilo, da njihovim sodržavljanom ni treba plačevati 

za gospodarske težave drugih držav članic EU. 
 

• Več kot štirje izmed desetih vprašanih (43 %) menijo, da bi bilo treba 

pri iskanju izhoda iz krize dati prednost naložbam v 

izobraževanje, usposabljanje in raziskave. 40 % jih je tudi 

prepričanih, da je treba podpreti mala in srednja podjetja. 
 

• Sedem od desetih Evropejcev je prepričanih, da bi bila strožja 

ureditev in nadzor udeležencev na finančnem trgu (na primer 

ureditev nagrad posrednikov) učinkovit način za preprečevanje 

morebitnih kriz v prihodnje. 
 

• Relativna večina Evropejcev (37 %) še meni, da bo gospodarska rast 

znova oživela v prihodnjih letih, medtem ko se bo po prepričanju 

četrtine (26 %) kriza nadaljevala še vrsto let. 
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1. Učinki krize 
 

1.1 Evropejci želijo, da Evropski parlament boj proti revščini in socialni 

izključenosti obravnava prednostno 

 

- Večina Evropejcev meni, da bi bilo treba prednost posvetiti spopadanju 

z revščino in družbeno izključenostjo - 

 

Evropejci so še vedno osredotočeni na odpravo posledic finančne, gospodarske in 

socialne krize. V skladu s tem želijo, da se Evropski parlament nujno zavzame za 

politike, ki vplivajo na njihova vsakdanja življenja. S seznama dvanajstih politik 

so smeli izbrati največ štiri politike4. 

 

Najpogostejša izbira je nedvomno spopadanje z revščino in socialno 

izključenostjo, podobno kot v začetku leta 2010, ko je bil opravljen zadnji 

Eurobarometer na to temo. Tokrat pa je delež tistih, ki so izbrali to politiko, 

precej večji, natančneje za 8 odstotnih točk: več kot polovica vprašanih (52 %) je 

to politiko postavila na vrh svojega seznama.  

 

Naslednjo najpomembnejšo politiko, izboljšanje varovanja potrošnikov in 

javnega zdravja, je izbrala tretjina vprašanih (33 %, kar je 2 odstotni točki 

manj kot poprej). 

 

Tretjo najpogostejšo politiko, boj proti terorizmu ob hkratnem spoštovanju 

posameznikovih svoboščin, je navedla manj kot tretjina vprašanih (28 %, 

6 odstotnih točk manj kot prej). 

 

Tem trem najpomembnejšim politikam so sledile štiri, ki jih je izbrala približno 

četrtina anketirancev: kmetijska politika, ki je okolju prijazna in prispeva h 

globalnemu prehranskemu ravnotežju, ter usklajevanje gospodarske, 

proračunske in davčne politike (obe sta dobili podporo 27 % vprašanih, pri 

prvi se je od začetka leta ta zmanjšala za 1 odstotno točko, pri drugi povečala za 

3 odstotne točke), sledita boj proti podnebnim spremembam (26 %, padec za 

8 odstotnih točk) in obrambna in varnostna politika, ki omogoča EU, da se 

sooči z mednarodno krizo (23 %, padec za 7 odstotnih točk). 

 

                                           
4 QC1 Evropski parlament spodbuja razvoj določenih politik na ravni Evropske unije. Katerim od 
naslednjih politik bi po vašem mnenju morali dati prednost? 
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Skupna energetska politika, katere namen je zagotavljanje energetske 

neodvisnosti EU, in politika priseljevanja, ki se izvaja po posvetu z 

državami, iz katerih izvirajo priseljenci, sta bili izbira enega izmed petih 

vprašanih (20 %, podpora prvi se je zmanjšala za 4 odstotne točke, podpora 

drugi ostaja nespremenjena). 

 

Naslednje politike so požele manj navdušenja, saj sta jih navedla manj kot dva 

izmed desetih vprašanih: zunanja politika, ki omogoča EU, da na 

mednarodnem prizorišču zastopa enotno mnenje (17 %, padec za 

4 odstotne točke), raziskovalna in razvojna politika, ki zagotavlja 

konkurenčnost in inovativnost (14 %, porast za 1 odstotno točko), in 

uveljavitev evropskega socialnega modela (13 %, porast za 2 odstotni 

točki). 
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A) Razlike med državami članicami 

 

Analiza po državah prikazuje politične prednostne naloge v različnih 

državah članicah.  

 

Najpogosteje izbrana politika, spopadanje z revščino in socialno 

izključenostjo (52 % v celotni EU), je največjo podporo dosegla v Grčiji (68 %), 

ki jo je kriza najbolj prizadela, pogosto pa je bila omenjena tudi na Portugalskem 

(64 %), v Litvi (62 %), Španiji (61 %), Belgiji in na Finskem (60 % pri obeh). 

Manj pomembna se zdi prebivalcem Malte (37 %), Italije (40 %) in Združenega 

kraljestva (43 %).  
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Države članice, kjer se je delež vprašanih, ki so izbrali boj proti revščini in 

družbeni izključenosti, od januarja in februarja 2010 najbolj povečal, so 

predvsem Grčija (za 27 odstotnih točk) in Španija (za 18 odstotnih točk), kjer je 

socialna kriza najhujša, pa tudi Slovenija (za 17 odstotnih točk). Držav članic, 

kjer se je delež vprašanih, ki se jim ta politika zdi pomembna, povečal za 

dvomestno število, je skupaj dvanajst. Združeno kraljestvo in Slovaška sta edini 

državi, kjer se je število podpornikov te politike zmanjšalo (za 1 odstotno točko v 

obeh primerih). 

 

EB74.1
Aug.-Sept. 2010

EB73.1
Jan.-Feb. 2010

Diff. EB74.1 - 
EB73.1

EU27 52% 44% +8

EL 68% 41% +27

ES 61% 43% +18

SI 53% 36% +17

BG 56% 40% +16

CY 54% 39% +15

LU 49% 36% +13

DE 56% 44% +12

PT 64% 52% +12

RO 50% 38% +12

CZ 51% 40% +11

FR 57% 46% +11

IE 51% 41% +10

BE 60% 52% +8

FI 60% 52% +8

PL 55% 48% +7

LT 62% 56% +6

EE 48% 43% +5

NL 48% 43% +5

IT 40% 36% +4

HU 56% 52% +4

DK 45% 42% +3

SE 50% 48% +2

LV 54% 53% +1

MT 37% 36% +1

AT 50% 49% +1

SK 47% 48% -1

UK 43% 44% -1

QC1 (3) The European Parliament promotes the development of certain 
policies at a European Union level. In your opinion, which of the following 

policies should be given priority?
- Tackling poverty and social exclusion -
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• Izboljšanju varovanja potrošnikov in javnega zdravja (33 % v EU) 

so najbolj naklonjeni vprašani v južnih državah Evropske unije: največ na Cipru 

(74 %), nekoliko manj v Grčiji in Bolgariji (48 %), na Malti (47 %) in na Irskem 

(43 %). Po drugi strani ima ta politika veliko manj podpore na Švedskem (21 %), 

v Združenem kraljestvu (22 %), Luksemburgu (23 %) in Španiji (27 %). 

 

Upoštevati je treba, da je to politiko podprlo 33 % vseh Evropejcev, od tega 40 % 

vprašanih iz držav po širitvi leta 2004 oziroma 20075, 31 % pa iz držav pred 

širitvijo leta 20046. 

 

• Boj proti terorizmu ob hkratnem spoštovanju posameznikovih 

svoboščin (28 % v EU) je bila tretja najpogosteje omenjena politika. V času, ko 

so teroristični napadi in ugrabitve morebitna grožnja po vsem svetu, ta podpora 

zrcali skrbi Evropejcev v zvezi s tem. Vprašani na Nizozemskem so najbolj 

množično trdili, da je treba tej politiki dati prednost (43 %), sledijo jim tisti na 

Danskem (42 %) in Cipru (41 %). Terorizem povzroča precejšnje skrbi tudi na 

Slovaškem in v Združenem kraljestvu (33 % v obeh primerih), na Švedskem 

(32 %), v Belgiji in Nemčiji (po 31 %).  

Vprašani v Latviji (13 %), Estoniji, Sloveniji in Litvi (14 % v vseh treh primerih), 

Romuniji (15 %) in Portugalski (17 %) temu vprašanju pripisujejo manjši pomen. 

 

• Kmetijska politika, ki je okolju prijazna in prispeva h globalnemu 

prehranskemu ravnotežju (27 % v EU), je pomembna zlasti po mnenju 

anketirancev v Latviji (42 %), na Finskem in Švedskem (41 % v obeh primerih), 

v Franciji (40 %), Estoniji in Bolgariji (po 38 %). To veliko manj velja za Malto 

(14 %), Španijo (16 %) in Litvo (18 %).  

 

• Usklajevanje gospodarske, proračunske in davčne politike (27 % v 

EU) so v glavnem navajali v Litvi (48 %), na Madžarskem (43 %), v Latviji 

(41 %), Estoniji (39 %) in na Slovaškem (38 %); vse te države so se Evropski 

uniji pridružile leta 2004. 

Vprašani na Danskem (7 %), Malti in Švedskem (po 12 %) ter v Luksemburgu 

(15 %) pa so najmanj prepričani, da je treba tej politiki nameniti prednost. 

 

• Boj proti podnebnim spremembam (26 % v EU) ostaja precej 

razširjena skrb v severni Evropi: na Švedskem (69 %), nekoliko manj na 

Danskem (47 %), v Avstriji (44 %) in na Finskem (40 %), pa tudi nekoliko 

južneje, v Sloveniji (42 %). 

 

 

 

                                           
5 To je dvanajst držav članic, ki so se EU pridružile maja 2004 in januarja 2007. Med njimi so 
Bolgarija, Češka republika, Estonija, Republika Ciper, Litva, Latvija, Madžarska, Malta, Poljska, 
Romunija, Slovenija in Slovaška. 
6 To je petnajst držav članic, ki so bile del Evropske unije pred majem 2004. To so Belgija, Danska, 
Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, 
Finska, Švedska in Združeno kraljestvo. 
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Ta politika pa vzbuja precej manj zanimanja v baltskih državah: zanima 6 % 

anketirancev v Latviji, 7 % v Estoniji in 12 % v Litvi. 

 

Ugotoviti je mogoče, da je v državah, ki so se pridružile po letu 2004 oziroma 

2007, manj verjetno, da bodo vprašani omenili boj proti podnebnim spremembam 

(19 %), kot v državah, ki so bile članice že pred letom 2004 (28 %). Ta politika je 

bila tudi na evropski ravni izbrana manj pogosto kot v začetku leta 2010 (padec 

za 8 odstotnih točk), kot da se zaradi gospodarske in finančne krize okoljska 

vprašanja Evropejcem zdijo manj pomembna. Delež vprašanih, ki so izbrali to 

politiko, se je povečal samo v treh od 27 držav članic Evropske unije: v Avstriji 

(za 4 odstotne točke), Belgiji in na Nizozemskem (za 1 odstotno točko). 

 

Podpora tej politiki je najbolj upadla na Malti in v Romuniji (za 5 oziroma 

21 odstotnih točk). 
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• Obrambna in varnostna politika, ki omogoča EU, da se sooči z 

mednarodno krizo (23 % v EU), je bila pogosteje izbrana na Cipru (43 %), v 

Romuniji (38 %) in na Švedskem (34 %), bolj redko pa v Sloveniji (14 %), 

Portugalski in Litvi (po 15 %), ki so na dnu lestvice. 

 

• Skupna energetska politika, katere namen je zagotavljanje 

energetske neodvisnosti EU (20 % v EU), je bila najpogosteje omenjena na 

Madžarskem (38 %), v Avstriji (32 %) in Litvi (30 %), najmanjkrat pa v Španiji 

(8 %), Franciji (13 %), na Portugalskem in Cipru (po 14 %). 

 

• Politika priseljevanja, ki se izvaja po posvetu z državami, iz katerih 

izvirajo priseljenci (20 % v EU), je prednostno vprašanje v Avstriji (35 %), 

Belgiji (33 %) in Danski (31 %). Ta politika je bila zelo redko izbrana v Romuniji 

(4 %), na Madžarskem in v Bolgariji (6 % v obeh primerih), kar je zanimivo, saj 

je bilo to vprašanje letos poleti deležno precejšnje pozornosti medijev.  

Čeprav je to politiko izbralo 20 % vseh Evropejcev, se je zanjo odločilo samo 8 % 

vprašanih iz držav po širitvi 2004/2007, v primerjavi s 23 % v državah, ki so se 

pridružile pred letom 2004.  

 

• Zunanja politika, ki omogoča EU, da na mednarodnem prizorišču 

zastopa enotno mnenje (17 % v EU), je bila pogostejša izbira vprašanih na 

Irskem (33 %), v Luksemburgu in na Cipru (po 26 %), podprlo pa jo je samo 8 % 

vprašanih iz Litve ter po 10 % iz Portugalske, Združenega kraljestva, Španije in 

Latvije.  

 

Raziskovalna in razvojna politika, ki zagotavlja konkurenčnost in 

inovativnost (14 % v EU), uživa približno enako podporo po vsej Evropski uniji 

(v povprečju 14 %), čeprav jo je podprlo kar 25 % vprašanih Dancev in samo 

5 % vprašanih Ciprčanov.  

 

Uveljavitev evropskega socialnega modela (13 % v EU) se v povprečju zdi 

pomembna le 13 % Evropejcev. Vprašani v Sloveniji (24 %) in Avstriji (22 %) so 

to politiko najpogosteje omenili, najbolj poredko pa vprašani iz Združenega 

kraljestva (3 %) in Malte (4 %). 
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B) Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza odgovorov pri treh najpogosteje omenjenih politikah 

kaže nekaj zanimivosti.  

 

• Spopadanje z revščino in socialno izključenostjo:  

 

Ženske ta problem skrbi bolj kakor moške (55 % in 49 %).  

 

Po drugi strani so odgovori v posameznih starostnih skupinah precej poenoteni 

(54 % vseh, starih od 15 do 54 let), pri čemer so starejši to politiko navajali 

nekoliko manj pogosto (49 % med vprašanimi v starosti 55 let ali več). 

 

Povsem razumljivo se ta politika zdi še posebej pomembna vprašanim v socialno 

najbolj ogroženih skupinah (64 % brezposelnih, 55 % fizičnih delavcev in 61 % 

tistih, ki se sami uvrščajo na dno družbene lestvice).  

 

Omeniti je treba tudi, da so vprašani, ki se politično opredeljujejo za levico, 

pogosteje izbirali to politiko (58 % v primerjavi z 52 % sredinsko opredeljenih in 

45 % desno opredeljenih). 

 

• Izboljšanje varstva potrošnikov in javnega zdravja: 

 

Pri tej politiki ni bistvenih razlik med moškimi in ženskami (32 % in 33 % 

odstotnih točk). 

 

Starost prav tako ni spremenljivka, ki bi vplivala na odgovore na to vprašanje: to 

politiko je izbralo 33 % mladih med 15. in 24. letom in 31 % vprašanih, starih 55 

let ali več. 

 

Ta politika torej povezuje različne sociodemografske kategorije, čeprav so jo 

socialno najbolj ogroženi omenjali nekoliko pogosteje (35 % fizičnih delavcev in 

37 % ljudi, ki večinoma s težavo plačujejo račune). 

 

•  Boj proti terorizmu ob hkratnem spoštovanju posameznikovih 

svoboščin: 

 

Ta politika je nedvoumno deležna podpore vseh skupin, čeprav je ta nekoliko 

močnejša med vprašanimi, ki so se politično opredelili za desnico: 33 % v 

primerjavi z 31 % in 23 % sredinsko in levo usmerjenih.  
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Tackling 
poverty and 

social exclusion

Improving 
consumer and 
public health 

protection

Combating 
terrorism while 

respecting 
individual freedoms

EU27 52% 33% 28%
Gender
Male 49% 32% 27%
Female 55% 33% 28%
Age
15-24 54% 33% 26%
25-39 54% 34% 26%
40-54 54% 33% 28%
55 + 49% 31% 29%
Respondent occupation scale
Self- employed 46% 33% 25%
Managers 49% 29% 26%
Other white collars 49% 34% 27%
Manual workers 55% 35% 28%
House persons 54% 32% 29%
Unemployed 64% 34% 26%
Retired 49% 31% 29%
Students 52% 32% 26%
Left-Right scale
(1-4) Left 58% 33% 23%
(5-6) Centre 52% 33% 31%
(7-10) Right 45% 32% 33%
Self-positioning on the social scale
Low (1-4) 61% 35% 24%
Medium (5-6) 52% 33% 27%
High (7-10) 48% 31% 31%

QC1 The European Parliament promotes the development of certain policies at a European 
Union level. In your opinion, which of the following policies should be given priority?

 
Tri najpogosteje omenjene politike. 
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1.2 Posledice trenutne krize 

 

 

- Večina Evropejcev čuti posledice trenutne krize za svoj osebni položaj - 

 

Da bi ugotovili, v kolikšni meri Evropejci čutijo posledice krize, smo jih vprašali, 

ali je po njihovem mnenju vplivala na svetovno gospodarstvo, evropsko 

gospodarstvo, gospodarstvo njihove države in njihov osebni položaj. 

 

Prvo zanimivo dejstvo je, da se rezultati od Eurobarometra, opravljenega v 

začetku leta 2009 (EB71.1), niso prav nič spremenili, kar zadeva prve tri 

elemente: 90 % Evropejcev se strinja, da ima trenutna kriza zelo ali dokaj 

pomembne posledice za svetovno in evropsko gospodarstvo ter gospodarstvo 

njihove države. 

 

Manj vprašanih, čeprav še vedno večina, meni, da ima kriza zelo 

pomembne posledice za njihov osebni položaj: o tem je prepričanih 52 % 

vprašanih, kar je kljub vsemu šest odstotnih točk manj kot v začetku 

leta 2009. To kaže, da se je finančni položaj evropskih gospodinjstev nekoliko 

izboljšal.  

 

Poleg tega vprašani v državah, ki so se Evropski uniji pridružile po letu 2004, v 

večjem številu kot tisti v starih državah članicah ocenjujejo, da ima kriza zelo 

pomembne posledice za njihov osebni položaj (64 % v državah, ki so postale 

članice po letu 2004/2007, v primerjavi z 48 % v starejših članicah). 
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A) Razlike med državami članicami 

 

• Vprašani v državah članicah Evropske unije se skoraj povsem strinjajo s 

trditvijo, da ima trenutna kriza zelo pomembne posledice za svetovno 

gospodarstvo (90 % v EU). 

 

Največ se jih je s tem strinjalo na Cipru (97 %), v Belgiji in Sloveniji (po 96 %). 

Takšno mnenje je manj razširjeno na Poljskem in v Romuniji (po 83 %) ter 

Avstriji (85 %), čeprav tako kljub vsemu meni velika večina. 

 

Omeniti je treba, da se je delež vprašanih, ki so takšnega mnenja, od začetka 

leta 2009 povečal v desetih od 27 državah članicah. Ta delež se v štirih državah 

članicah ni spremenil, v trinajstih pa se je zmanjšal. 

 

• Podobno velja za odgovor, da je imela kriza zelo pomembne posledice 

za evropsko gospodarstvo (90 % v EU), saj so vprašani v Grčiji (97 %), Češki 

republiki, Slovaški in na Cipru (po 96 %) skoraj gotovi o tem. 

 

Podobno kot pri vprašanju o svetovnem gospodarstvu so o tem najmanj 

prepričani na Poljskem (83 %), v Romuniji, Avstriji in Malti (po 84 %). 
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Število vprašanih, ki menijo, da to drži, se je od začetka leta 2009 povečalo v 

desetih državah članicah, zmanjšalo v trinajstih državah članicah in ostalo enako 

v štirih državah. 

 

• Enako velja za odgovor, da je imela kriza zelo pomembne posledice za 

nacionalno gospodarstvo (90 % v EU). Takšnega mnenja je kar 99 % 

vprašanih v Grčiji, ki se otepa s finančno krizo brez primere, zlasti od konca 

leta 2009. Grkom tesno sledijo Španci in Slovaki (po 97 %), Čehi, Estonci in 

Madžari (96 % v vseh treh primerih). 

 

Luksemburg (76 %, padec za 13 odstotnih točk), Avstrija (77 %, padec za 

6 odstotnih točk) in Poljska (78 %, padec za 4 odstotne točke) izstopajo po 

razmeroma nizkih deležih, pa tudi po tem, da so se ti zmanjšali v primerjavi z 

začetkom leta 2009. 

 

o V Luksemburgu so deleži nizki tudi pri preostalih treh možnostih: 

zmanjšali so se deleži vprašanih, ki menijo, da ima kriza zelo pomemben 

vpliv na svetovno gospodarstvo (za 7 odstotnih točk), na evropsko 

gospodarstvo (za 6 odstotnih točk) in na osebni položaj vprašanih (za 

25 odstotnih točk). 

 

o Prav nasprotno velja za Dansko, kjer je delež vprašanih, ki menijo, da se 

njihova država bori s posledicami krize, povečal za 15 odstotnih točk (s 

77 % na 92 %). To velja tudi za preostale tri odgovore: povečali so se 

deleži vprašanih, ki menijo, da ima kriza zelo pomemben vpliv na svetovno 

gospodarstvo (za 6 odstotnih točk), na evropsko gospodarstvo (za 

8 odstotnih točk) in na osebni položaj vprašanih (za 2 odstotni točki). 

 

• Kar zadeva zelo pomembne posledice za osebni položaj vprašanih 

(52 % v EU), nekatere države občutno odstopajo od evropskega povprečja. Te 

države so Madžarska (86 %), Romunija (85 %), Grčija (83 %), Latvija (78 %) in 

Bolgarija (77 %). Poleg tega v 18 od 27 državah članicah večina vprašanih meni, 

da je trenutna kriza vplivala na njihov osebni položaj. 

 

Vprašani v preostalih državah članicah so v osebnem življenju manj zaskrbljeni 

zaradi krize. To velja predvsem za severne države Evropske unije: Švedsko 

(19 %), Dansko (24 %), Nemčijo in Avstrijo (po 27 %), Finsko (28 %), 

Luksemburg in Nizozemsko (po 29 %). 

 

• Pri tej možnosti se je število vprašanih, ki so izbrali odgovor „ima 

zelo pomembne posledice”, od začetka leta 2009 zmanjšalo v 19 od 27 

držav članic. V sedmih državah članicah je ta delež narasel in samo v eni državi 

(Ciper) je ostal enak, in sicer je 75 % vprašanih navedlo, da ima trenutna kriza 

zelo pomembne posledice za njihov osebni položaj. 
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B) Sociodemografska analiza 

 

• Trditi je mogoče, da se odgovori vprašanih na štiri podvprašanja ne 

razlikujejo glede na spol. Odgovori moških in žensk so skoraj povsem enaki. 

 

• Starost po drugi strani rahlo vpliva na odgovore. Pri vseh štirih 

podvprašanjih je bil delež najmlajših (starostna skupina od 15 do 24 let) in 

najstarejših (55 let ali več), ki so odgovorili pritrdilno, nekoliko manjši kot v 

srednjih dveh skupinah (starost od 25 do 39 let in od 40 do 54 let). Najmlajši in 

najstarejši torej niso tako trdno prepričani, da ima kriza zelo pomembne posledice 

na svetovno in evropsko gospodarstvo, na gospodarstvo njihove države in na 

njihov osebni položaj.  

 

Skupine, ki so načeloma na poklicnem področju najbolj dejavne, so tudi najbolj 

nagnjene k mnenju, da ima kriza zelo pomembne posledice na vseh ravneh. 

 

• Med poklicnimi kategorijami vprašanih je nekaj razlik, kar zadeva 

ocenjeni učinek krize na svetovni, evropski in nacionalni ravni. Po drugi strani pa 

so razlike precej očitne, ko gre za osebni položaj vprašanih: 42 % menedžerjev (v 

primerjavi z 52 % vseh Evropejcev) meni, da ima kriza zelo pomembne posledice 

za njihov osebni položaj, medtem ko je med brezposelnimi ta delež 72 %. 

 

• Profil vprašanih, ki so najpogosteje ocenili, da je kriza vplivala na 

njihov osebni položaj, je mogoče povzeti takole:  

 

Verjetnost, da so moški ali ženske, je enaka (52 %), ponavadi pripadajo starostni 

skupini med 25. in 54. letom (57 % v primerjavi s 45 % tistih v skupini od 15 do 

24 let). So socialno bolj ogroženi, izobraževanje so končali dokaj kmalu (55 % 

tistih, ki so se nehali šolati pri 15 letih ali prej, v primerjavi s 46 % tistih, ki so 

študirali do 20. leta ali dlje), predvsem pa imajo skoraj ves čas težave s 

plačevanjem računov (80 % v nasprotju z 39 % tistih, ki se lažje prebijejo skozi 

mesec). Povrhu tega 55 % vprašanih, ki niso naklonjeni temu, da bi njihova 

država finančno pomagala drugim v krizi, čuti posledice krize za svoj osebni 

položaj (v nasprotju z 49 % tistih, ki so takšni podpori naklonjeni).  
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1.3 Učinek krize na delovne razmere vprašanih in njihovih bližnjih 

 

- Večina Evropejcev trdi, da niso posredne ali neposredne žrtve 

odpuščanja presežnih delavcev - 

Ogledali smo si, kako Evropejci vidijo posledice krize za svetovno, evropsko in 

domače gospodarstvo, in ugotovili, da je kriza po mnenju večine vplivala tudi na 

njihov osebni položaj. Zastavili smo jim štiri vprašanja, da bi ugotovili, v kolikšni 

meri je kriza prizadela delovno življenje Evropejcev in njihovih bližnjih.7  

 

Rezultati kažejo (kar je dokaj pričakovano), da širši krog znancev ljudje 
upoštevajo, večji se jim zdi učinek gospodarske krize: 
 

o V odgovor na izjavo, da je „nekdo, ki ga poznate, a ni z vami v sorodu 

oziroma ni vaš sodelavec, izgubil službo”, je 40 % vprašanih trdilo, da 

se je to zgodilo kot posledica krize. Podoben odstotek vprašanih je 

odvrnilo, da se takšna situacija ni dogodila. 

 

o 20 % jih je trdilo, da je eden od njihovih sodelavcev izgubil službo 

zaradi krize. 

 
o 23 % se jih je strinjalo, da je eden od njihovih sorodnikov izgubil 

službo zaradi krize. 

 
o 11 % pa jih je navedlo, da so sami ali njihov partner izgubili službo 

kot posledica krize.  

 
Ti podatki kažejo, da je imela kriza za manjšino, a kljub vsemu precejšen delež 

Evropejcev neposredne in še posebej hude posledice. 

 

                                           
7 QC3 Tukaj je nekaj situacij, ki bi se lahko v zadnjem času pojavile v vašem delovnem življenju ali 
delovnem življenju tistih, ki so okoli vas. Za vsako mi, prosim, povejte, ali se je dogodila kot 
neposredna posledica krize, ali se je dogodila, vendar ne kot neposredna posledica krize, oziroma ali 
se sploh ni dogodila. Izgubili ste službo/partner (mož ali žena, partner itd.) je izgubil službo; eden od 
vaših sorodnikov je izgubil službo; eden od vaših sodelavcev je izgubil službo; nekdo, ki ga poznate, a 
ni z vami v sorodu oziroma ni vaš sodelavec, je izgubil službo. Da, kot neposredna posledica krize; da, 
vendar ne kot neposredna posledica krize; ne, sploh se ni dogodila; ni primerno (SPONTANO). 
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A) Razlike med državami članicami 

 

 

• Če si ogledamo odgovore na izjavo, da je nekdo, ki ga poznate, a ni z 

vami v sorodu oziroma ni vaš sodelavec, izgubil službo zaradi krize (40 % v 

EU), ugotovimo, da je pritrdilno odgovorilo kar 80 % vprašanih v Latviji, sledi pa 

jim 75 % vprašanih v Španiji. Malta in Poljska sta zopet državi članici z 

najmanjšim deležem pritrdilnih odgovorov (po 21 %). 

 
• V odgovor na izjavo, da je eden od sodelavcev izgubil službo zaradi 

krize (20 % v EU), je največ vprašanih znova pritrdilo odgovorilo v Latviji (56 %), 

sledita Irska (45 %) in Španija (44 %), najnižji odstotek pa je bil izračunan za 

Malto (5 %), Luksemburg in Poljsko (po 8 %). 

 
• Pritrdilni odgovori na izjavo, da je eden od sorodnikov izgubil službo 

zaradi krize (23 % v EU), so znova najpogostejši v Latviji, kjer je tako menilo 

57 % vprašanih. Stanje je podobno na Irskem in v Litvi (po 50 %), najmanj pa je 

takšna situacija prizadela anketirance v Belgiji in na Finskem (11 % v obeh 

primerih). 
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• Izjavo, da so zaradi krize sami izgubili službo oziroma jo je izgubil 

njihov partner (11 % v EU), je potrdila več kot tretjina vprašanih v Latviji 

(34 %). Sledijo Španija (24 %), Litva (23 %) in Estonija (22 %). 

 

Na drugi strani lestvice so Malta (3 %), Luksemburg (5 %), Francija, Nemčija, 

Finska in Švedska (po 6 %), kjer je ta problem vprašane najmanj prizadel. 

o Latvija je torej evropska država, kjer so anketiranci daleč 

najpogosteje osebno čutili neposredne posledice krize v obliki izgube 

delovnega mesta (ali pa so jih čutili njihovi sorodniki in prijatelji). Osem 

od desetih vprašanih je izjavilo, da je službo izgubil znanec, ki pa ni 

njihov sorodnik ali sodelavec, čeprav jih to ni prizadelo neposredno. Več 

kot eden izmed treh (34 %) pa je izjavil, da je službo izgubil sam ali 

njegov partner. 

 

o Tudi anketirance v Španiji in na Irskem je kriza hudo prizadela: 

45 % oziroma 50 % jih je izjavilo, da je zaradi nje službo izgubil njihov 

sorodnik, kar 75 % oziroma 74 % pa jih je trdilo, da se je to zgodilo 

nekomu, ki ga poznajo, ki pa ni ne sorodnik ne sodelavec. 

 

o Na drugi strani lestvice so anketiranci z Malte, kjer jih je zaradi 

krize najmanj izgubilo službo oziroma je ta usoda doletela kakega 

njihovega sorodnika ali sodelavca. 
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B) Sociodemografska analiza 

 

Če se osredotočimo na vprašane, ki so izjavili, da so zaradi krize izgubili 

službo sami oziroma jo je njihov partner ali da je presežen postal njihov 

sorodnik ali sodelavec, ugotovimo naslednje: 

 

• Razlike glede na spol so zelo majhne. Kljub vsemu je nekoliko več moških 

kot žensk (23 % v primerjavi z 18 %) izjavilo, da je eden od njihovih sodelavcev 

izgubil službo zaradi krize. 

 

• Kar zadeva starostno spremenljivko (za vsako od štirih izjav), je 

pritrdilno odgovorilo največ Evropejcev od 25. do 39. leta – torej delovno 

sposobni mladi –, najstarejši (55 let ali več) pa so bili najmanj prizadeti. 

 

• Iz zornega kota poklicnega statusa vprašanih je mogoče ugotoviti, da so 

tisti iz najbolj ogroženih kategorij (brezposelni, gospodinje in fizični delavci) 

najverjetneje izgubili službo zaradi krize oziroma poznajo koga, ki ga je doletela 

takšna usoda. 

 

39 % brezposelnih je izjavilo, da so sami ali njihov partner nedavno postali 

presežni kot neposredna posledica krize, 37 % jih je navedlo, da se je to zgodilo 

sorodniku, 39 % je omenilo sodelavca, 54 % pa znanca – ki ni niti sorodnik niti 

sodelavec. 
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2. Akterji, udeleženi pri obvladovanju krize 
 

2.1 Akterji, ki so sposobni najbolj učinkovito ukrepati proti posledicam 

krize 

 

- Državne vlade in Evropska unija so najbolj sposobne učinkovito 

ukrepati proti posledicam krize - 

 

Kateri je najboljši način za obvladovanje trenutne krize? Katera so najprimernejša 

sredstva, s katerimi bi jo lahko odpravili? 

 

Vprašanje, kateri akterji so sposobni najučinkoviteje ukrepati proti posledicam 

krize, je bilo zastavljeno že večkrat, zlasti v standardnem Eurobarometru 

jeseni 2009 (EB72), prvič pa tudi v posebnem Eurobarometru, namenjenem krizi, 

ki je bil na zahtevo Evropskega parlamenta opravljen v začetku leta 2009 

(EB71.1)8.  

 

Osredotočili se bomo v glavnem na primerjavo rezultatov tokratne 

raziskave s tistimi, dobljenimi januarja in februarja 2009. 

 

Podobno kot v nedavnih anketah Eurobarometra vprašani niso izbirali samo med 

nadnacionalnimi oziroma „svetovnimi“ institucijami (Evropska unija, G20 in 

Mednarodni denarni sklad), temveč tudi nacionalnimi organi (vladami) in 

Združenimi državami9.  

 

V primerjavi z raziskavo iz začetka leta 2009 se tokratni rezultati 

razlikujejo po vrstnem redu prvih dveh možnosti:  

 

• Državna vlada in Evropska unija si delita prvo mesto s povsem 

enakim deležem (25 %) in močno prekašata vse druge mednarodne možnosti 

za reševanje krize. Januarja in februarja 2009, v anketi Eurobarometra EB71.1, 

se je za nacionalne vlade odločilo 14 % vprašanih, za Evropsko unijo pa 17 %. Te 

institucije so se torej postopoma uveljavile kot nepogrešljivi akterji pri 

učinkovitem obvladovanju krize.  

 

                                           
8 Opozoriti je treba, da je bilo v raziskavi EB71.1 zastavljeno vprašanje o skupini G8, ne G20.  
9 QC7 Kateri od teh akterjev je po vašem mnenju sposoben najbolj učinkovito ukrepati proti 
posledicam krize?  
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Poleg državnih vlad je večjo podporo pridobila tudi Evropska unija: januarja in 

februarja 2009 ji je zaupalo 17 % vprašanih, zdaj 25 %. S tem, ko so se vlade in 

Evropska unija povzpele višje po lestvici, se je seveda zmanjšal odstotek tistih, ki 

zaupajo preostalim akterjem, zlasti skupini G20 in Združenim državam: 

 

• Skupina G20 je v letu in pol izgubila 7 odstotnih točk, saj se je njen 

delež s 25 % odgovorov v januarju in februarju 2009 jeseni 2010 zmanjšal na 

13 %. 

 

• Združene države so izgubile največ podpore, in sicer 9 odstotnih točk 

v osemnajstih mesecih, tj. od 15 % januarja in februarja 2009 jim danes ostaja le 

še 6 %. 

 

• Mednarodni denarni sklad, ki je januarja in februarja 2009 zbral 10 % 

glasov, zdaj podpira 13 % vprašanih. 

 

 
* Januarja in februarja 2009 se je vprašanje nanašalo na skupino G8. Avgusta in septembra 2010 se 

je nanašalo na skupino G20. 
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• Anketiranci v državah evroobmočja se čutijo tesno povezane z 

Evropsko unijo, ki je po njihovem mnenju najbolj sposobna učinkovito ukrepati 

proti posledicam krize: tako jih meni 28 % v primerjavi z 20 % v državah, ki niso 

članice evroobmočja. 

Po drugi strani vprašani v državah, ki so uvedle enotno valuto, nimajo tolikšnega 

zaupanja v svojo vlado (22 %), medtem ko 31 % anketirancev v državah, ki ne 

uporabljajo evra, največ pričakuje prav od svoje vlade. 

 

A) Razlike med državami članicami 

 

Analiza po državah razkriva določene razlike med pogledi Evropejcev na 

najprimernejši način odpravljanja posledic krize. 

 

• Državno vlado (25 % v EU) so omenjali predvsem vprašani v Romuniji 

(49 %), pa tudi Grčiji (43 %), Združenem kraljestvu (37 %), Bolgariji (36 %) in 

Švedski (34 %). Omeniti velja, da se Grki, ki se trenutno otepajo s posebej hudo 

gospodarsko in finančno krizo, raje zanašajo na lastno vlado kot na Evropsko 

unijo (30 %) v pričakovanju, da bo ublažila posledice krize. 

 

Anketiranci v Češki republiki (8 %) in na Nizozemskem (14 %) pa najmanj 

zaupajo lastni vladi.  

 

• Najzvestejši podporniki Evropske unije (25 % v EU) so Maltežani 

(40 %), sledijo jim Italijani (36 %), Irci (35 %) in Belgijci (34 %). EU pa je precej 

manj sposobna učinkovito odpraviti posledic krize po mnenju vprašanih v 

Združenem kraljestvu (9 %), Češki republiki (15 %), Danski in Švedski (po 

16 %). 

 

• Skupina G20 (13 % v EU) velja za organ, ki je najbolj sposoben ukrepati, 

v Češki republiki (40 %), na Nizozemskem (34 %) in Madžarskem (24 %). V 

nasprotju s tem so vprašani na Irskem (3 %), v Grčiji (4 %), Španiji, na Malti in 

Poljskem (6 % v vseh treh primerih) najmanj prepričani o njenih sposobnostih. 

 

• Mednarodni denarni sklad (13 % v EU) so omenjali predvsem 

anketiranci na Finskem (23 %), Cipru (21 %) in v Franciji (19 %10), zelo malo 

podpore pa ima v Romuniji (4 %), Bolgariji in na Portugalskem (po 5 %). 

                                           
10 Zavedati se je treba, da je direktor Mednarodnega denarnega sklada Dominique Strauss-Kahn 
francoski državljan in njegov ugled bi lahko deloma pojasnil ta rezultat.  
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• Združene države (6 % v EU) je omenilo zelo malo vprašanih. Samo 

anketiranci na Portugalskem (13 %), v Češki republiki in na Danskem (po 12 %) 

ter v Sloveniji (11 %) jim zaupajo (najmanj eden izmed desetih ljudi). V nasprotju 

s tem imajo največ zadržkov Grki (1 %), Ciprčani, Nizozemci, Bolgari, Estonci in 

Romuni (3 % v vseh petih državah). 
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B) Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza razkriva nekatera zanimiva neskladja.  

 

• Razen dejstva, da ženske nekoliko bolj kot moški zaupajo svoji vladi 

(26 % v primerjavi s 24 %) in da se moški nekoliko pogosteje odločajo za 

Evropsko unijo (26 % v primerjavi s 25 %), je razlik glede na spol malo. 

 

• Starost vprašanih je spremenljivka, ki ima večji vpliv na rezultate: 

starejši pogosteje menijo, da je domača vlada najbolj sposobna ukrepati (28 % 

vprašanih starosti 55 let ali več v primerjavi z 22 % tistih, starih od 15 do 24). Po 

drugi strani mlajši veliko bolj zaupajo Evropski uniji: zanjo se je odločilo 27 % 

vprašanih, starih od 15 do 24 let (najvišji odstotek v tej kategoriji), v primerjavi s 

24 % tistih, starih 55 let ali več.  

Kar zadeva druge akterje, so mladi od 15. do 24. leta pogosteje omenjali 

Združene države (7 %) in G20 (15 %), tisti med 40. in 54. letom pa so pogosteje 

kot evropsko povprečje (14 % v primerjavi s 13 %) omenjali Mednarodni denarni 

sklad.  

 

• Prej ko so vprašani končali šolanje, bolj zaupajo sposobnostim 

svoje vlade za obvladovanje krize (31 % tistih, ki so končali šolanje pri 15 

letih ali prej, v primerjavi z 21 % tistih, ki so se šolali do 20. leta ali dlje). Najbolj 

izobraženi pa ocenjujejo, da se je Evropska unija najbolj sposobna učinkovito 

spopadati s krizo (26 %). 

 

• Poklicni status in pripadnost bolj ogroženim podskupinam prebivalstva 

prav tako vplivata na odgovore na to vprašanje. Večje finančne težave ko 

imajo, bolj vprašani podpirajo ukrepanje na nacionalni ravni. Brezposelni 

in fizični delavci (27 % v obeh primerih), ki jih je kriza še posebej prizadela, so 

pogosteje izbrali svojo vlado, Evropski uniji pa najbolj zaupajo gospodinje 

(29 %), zaposleni in študentje (28 %).  

Podobno se 33 % ljudi, ki imajo večinoma težave pri plačevanju računov, se je 

odločilo za svojo vlado, v primerjavi s 24 % tistih, ki s plačilom skoraj nikdar 

nimajo težav.  
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• Omeniti velja še, da so anketiranci s politične desnice enako naklonjeni 

Evropski uniji in domači vladi (25 % v obeh primerih), tisti z levice pa so 

prepričani, da je Evropska unija najbolj sposobna ukrepati proti krizi (27 % v 

primerjavi s 23 % v prid državne vlade). Anketiranci, ki so blizu centru 

političnega spektra, so manj enotni, saj jih je le en odstotek dalo prednost lastni 

vladi pred Evropsko unijo (26 % v primerjavi s 25 % v prid Evropske unije). 

 

• Razumljivo je 39 % vprašanih, ki so menili, da bi bili bolje zaščiteni pred 

krizo, če bi njihova država ravnala individualno, izbralo svojo vlado kot najbolj 

sposobno za spopadanje s posledicami krize. Po drugi strani je 35 % tistih, ki so 

naklonjeni usklajenem ukrepanju z drugimi državami EU, prepričanih, da je 

Evropska unija najbolj usposobljena za uspešen boj s krizo. 
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2.2 V Evropski uniji: individualno ali usklajeno ravnanje? 
 

2.2.1 Vtisi 

 

- Relativna večina Evropejcev meni, da so države članice ukrepale 

individualno - 

 

Kakšen vtis imajo Evropejci o tem, kako je v trdovratni gospodarski in finančni 

krizi ravnala Evropska unija? Ali menijo, da so nekatere države članice ukrepale 

samostojno? Ali pa se jim zdi, da so bili ukrepi usklajeni z drugimi državami 

članicami EU? Sodelujočim smo zastavili tako oblikovano vprašanje, da bi dobili 

natančnejši vpogled v njihovo razumevanje razmer11. 

 

• Rezultati kažejo, da so mnenja anketirancev o tej temi precej 

deljena: 44 % jih meni, da so se države članice nagibale k individualnemu 

ravnanju. Ta delež je popolnoma enak kot v anketi januarja in februarja 2009, ko 

je bilo Evropejcem zastavljeno enako vprašanje. Nekoliko manjši odstotek 

vprašanih, 38 % (padec za 1 odstotno točko), je prepričanih o nasprotnem, 

namreč da so države članice ravnale usklajeno z drugimi državami EU. 

 

Osupljiv je tudi velik odstotek odgovorov „ne vem“ na to vprašanje: 18 % (1 

odstotno točko več kot januarja in februarja 2009).  

  

• Prav tako zanimivo dejstvo je, da so vprašani v državah evroobmočja 

pogosteje menili, da so države članice ukrepale usklajeno (41 % v 

primerjavi z 32 % tistih v državah, ki ne uporabljajo evra). 

Torej jih je manj ocenilo, da so bile države članice nagnjene k individualnemu 

ravnanju (42 % proti 47 % tistih v državah zunaj evroobmočja); ta rezultat 

morda ponazarja vpliv protikriznih ukrepov, sprejetih v evroobmočju, na javno 

mnenje.  

 

                                           
11 QC5 Bi rekli, da so se do sedaj različne države članice Evropske unije za to, da bi se spoprijele s 
finančno in gospodarsko krizo… ? Nagibale k temu, da so ravnale individualno; nagibale k temu, da so 
ravnale usklajeno z drugimi državami članicami Evropske unije. 
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A) Razlike med državami članicami 

 

• Nekoliko več kot štirim izmed desetih Evropejcev se zdi, da so 

države članice Evropske unije v boju s krizo delovale individualno (44 % v 

EU). Takšnega mnenja sta več kot dve tretjini vprašanih na Danskem (66 %) in 

več kot 50 % v šestih drugih državah: v Franciji (58 %), Združenem kraljestvu 

(56 %), na Nizozemskem (55 %), v Latviji, Belgiji in na Slovaškem (51 % v vseh 

treh primerih).  

 

Anketiranci na Malti (19 %), Finskem (23 %), v Bolgariji (33 %) in Italiji (34 %) 

so o tem najmanj prepričani.  

 

• Finska je država, kjer so bili vprašani daleč najbolj prepričani (68 %), da 

so države članice ravnale usklajeno z drugimi državami EU. Je tudi ena od držav z 

najmanjšim deležem odgovorov „ne vem“ (9 %).  

 

Omeniti kaže še, da se je delež vprašanih, ki menijo, da so države članice ravnale 

individualno, zmanjšal v šestnajstih državah, v devetih se je povečal in v dveh je 

ostal nespremenjen.  
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V Latviji se je število tistih, ki verjamejo, da so države članice ravnale 

individualno, najbolj povečal (za 35 odstotnih točk), in sicer s 16 % v januarja in 

februarju 2009 (EB71.1) na 51 % v septembru 2010. Večinsko mnenje je torej v 

Latviji povsem preobrnilo, saj zdaj večina meni, da so države EU ukrepale 

individualno. Podobno, vendar v manjšem obsegu, se je zgodilo tudi v 

Luksemburgu (46 % vprašanih meni, da so države članice ravnale individualno, 

za 3 odstotne točke več kot prej) in na Poljskem (42 %, 5 odstotnih točk več).  

 

V dveh državah se je javno mnenje obrnilo v nasprotno smer, saj večina zdaj 

meni, da so države članice ravnale usklajeno. Ti dve državi sta Nemčija (41 %, 1 

odstotna točka več kot prej) in Italija (45 %, 5 odstotnih točk več kot prej).  

 

 



POSEBNI EUROBAROMETER                     EVROPEJCI IN KRIZA 

  41 

Čeprav se zdi, da so vprašani glede tega vprašanja deljenega mnenja, večina 

vseeno meni, da so bile države članice v odzivanju krizo nagnjene k 

individualnemu ukrepanju. Obstaja pa zanimiva izjema: večina vprašanih, ki je 

ocenila, da je evro ublažil posledice krize, meni, da so države članice ravnale 

usklajeno (49 % v primerjavi z 41 % tistih, ki so nasprotnega mnenja). 

 

B) Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza rezultatov potrjuje zgornjo ugotovitev, čeprav 

množičnost odgovorov v določeni meri niha.  

 

• Pri najpogostejšem odgovoru, da so države članice ravnale individualno, je 

mogoče opaziti, da so moški pogosteje takšnega mnenja kot ženske (46 % 

in 42 %).  

 

• Takšno mnenje imata tudi srednji starostni kategoriji (45 % tistih od 

25. do 39. leta starosti in 46 % tistih od 40. do 54. leta starosti), medtem ko 

najmlajši in najstarejši anketiranci niso tako gotovi (41 % tistih med 15. in 24. 

letom ter 42 % tistih, starih 55 let ali več).  

 

• Tudi izobrazba vprašanih vpliva na odgovore: 38 % tistih, ki so 

šolanje končali pred 16. letom, meni, da so države članice ravnale individualno, v 

primerjavi s 45 % tistih, ki so šolanje končali med 16. in 19. letom, in z 49 % 

tistih, ki so študirali do 20. leta ali dlje. 

 

• Poklicni status ima prav tako pomembno vlogo: kategorije z najboljšim 

socialnim statusom so bolj prepričane, da so države članice ravnale individualno, 

denimo 50 % menedžerjev v primerjavi s 43 % brezposelnih in 35 % gospodinj.  

 

• 50 % vprašanih, ki ocenjuje, da evro ni ublažil negativnih učinkov krize, 

meni, da so države ravnale individualno, v primerjavi z 41 % tistih, ki menijo, da 

je enotna valuta posledice krize ublažila.  
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2.2.2 Izbira 

 

- Večina Evropejcev meni, da bi bili bolje zaščiteni, če bi njihova država 

sprejela in izvajala ukrepe usklajeno z drugimi državami članicami - 

 

Potem ko smo videli, kako so po mnenju Evropejcev ravnale države članice 

(individualno ali kolektivno), si bomo ogledali še, katero od teh možnosti bi raje 

videli in bi jih najbolj pomirila. Ali bi se počutili bolj varne, če bi njihova država 

ukrepe sprejemala in izvajala individualno ali če bi pri tem ravnala usklajeno z 

drugimi državami EU?12 

 

38 % Evropejcev meni, da so države članice EU ravnale usklajeno, večina 

vprašanih (52 %) pa je prepričanih, da bi bili kot državljani bolje zaščiteni, 

če bi njihova država sprejemala in izvajala ukrepe na usklajen način.  

 

Čeprav je to mnenje še vedno večinsko, se je želja po usklajenem 

delovanju držav članic od januarja in februarja 2009 (EB71.1) zmanjšala 

za 9 odstotnih točk, podpora individualnim ukrepom držav članic pa je narasla 

za 7 odstotnih točk. Ali je to znamenje, da učinkovitost takšnega pristopa ni 

dovolj verjetna, ali pa pomeni, da manjšina državljanov, vendar vseeno 

precejšnje število, ne verjame, da je usklajeno ukrepanje mogoče? Morda bi bilo 

smiselno to vprašanje zastaviti v naslednji anketi. 

 

Od zadnje ankete v začetku leta 2009 se je raven odgovorov „ne vem“ nekoliko 

povečala (15 %, za 2 odstotni točki): ta tema očitno zbega kar precejšnje število 

vprašanih.  

 

                                           
12 QC6 Ali bi kot državljan rekli, da bi bili bolje zaščiteni pred trenutno krizo, če bi...? (NAŠA DRŽAVA) 
ukrepe sprejela in jih izvajala individualno; (NAŠA DRŽAVA) ukrepe sprejela in jih izvajala usklajeno z 
ostalimi državami članicami Evropske unije. 
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Omeniti kaže, da so anketiranci iz evroobmočja pogosteje kot preostali ocenili, 

da bi bili bolje zaščiteni, če bi njihova država sprejemala in izvajala ukrepe 

usklajeno z drugimi državami članicami (58 % oziroma 43 %). 

 

Nasprotno vprašani zunaj evroobmočja pogosteje ocenjujejo, da bi se počutili 

bolj varno, če bi njihova država ukrepe sprejemala in izvajala individualno (39 % 

oziroma 29 %). 

 

Vseeno drži, da bi obe skupini raje videli usklajeno ukrepanje držav članic EU. 
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A) Razlike med državami članicami 

 

• Večina se je v prid individualnemu ukrepanju (33 % v EU) 

opredelila samo v eni od 27 držav članic, namreč  Združenem kraljestvu, kjer 

bi imelo 51 % vprašanih raje, če bi njihova država ravnala individualno, 30 % pa 

bi dalo prednost skupinskemu ukrepanju.  

 

• V 26 preostalih državah se je večina vseeno opredelila v prid 

skupinskega ukrepanja (52 % v EU), čeprav je število odgovorov „ne vem“ v 

nekaterih državah zelo veliko (27 % na Malti, 23 % v Romuniji in 22 % na 

Irskem). 

 

Finska (72 %), Estonija (71 %) in Španija (68 %) so države, kjer so skupinski 

ukrepi dobili največjo podporo.  

 

Mnenja so nekako deljena v Latviji (47 % za usklajeno in 44 % za individualno 

ukrepanje), Avstriji (49 % oziroma 41 %) in na Švedskem (46 % oziroma 38 %); 

čeprav je večina v teh državah vseeno naklonjena skupinskemu ukrepanju, je 

razlika zelo majhna. 

 

• V samo štirih državah članicah se je delež tistih, naklonjenih 

usklajenemu ukrepanju (52 % v EU), povečal, namreč v Romuniji (44 %, za 

5 odstotnih točk), na Irskem (50 %, za 4 odstotne točke), v Španiji (68 %, za 3 

odstotne točke) in v Italiji (60 %, za 3 odstotne točke). Rezultat na Finskem 

ostaja enak in je še vedno najvišji za to vprašanje (72 %). 

 

• V naslednjih državah se je število tistih, ki so bolj naklonjeni 

individualnemu ukrepanju, občutno povečalo (33 % v EU): v Grčiji (38 %, za 18 

odstotnih točk), Latviji (44 %, za 13 odstotnih točk), Franciji (35 %, za 13 

odstotnih točk), Bolgariji in Portugalski (28 %, za 13 odstotnih točk), na Poljskem 

(33 %, za 12 odstotnih točk) in Švedskem (38 %, za 11 odstotnih točk). 
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B) Sociodemografska analiza 

 

• Kar zadeva spol, so moški (55 %) pogosteje kot ženske (50 %) ocenili, 

da bi bili bolje zaščiteni pred krizo, če bi njihova država sprejemala in izvajala 

ukrepe usklajeno z drugimi državami članicami.  

 

• To stališče je tudi bolj razširjeno v starostni skupini od 25 do 39 let 

(55 %), medtem ko so najstarejši anketiranci najmanj prepričani (50 % tistih, 

starih 55 ali več). 

 

• Izobrazbena raven prav tako vpliva na odgovore. Tako 61 % vprašanih, 

ki so študirali do 20. leta ali dlje, meni, da bi bili bolje zaščiteni, če bi njihova 

država sprejemala in izvajala ukrepe v skladu z drugimi državami EU, kar je za 15 

odstotnih točk več kot med anketiranci, ki so šolanje končali pred 16. letom 

(46 %).  

 

• Razlike so občutne tudi glede na socialno kategorijo sodelujočih: 58 % 

menedžerjev bi raje videlo skupne ukrepe, v primerjavi z 48 % gospodinj in 51 % 

brezposelnih. 

 

• Z vidika politične pripadnosti ima takšno mnenje več privržencev med politično 

levico (59 %) kot med sredinsko (54 %) ali desno usmerjenimi (53 %). 

 

• Po pričakovanjih anketiranci, ki so naklonjeni finančni pomoči 

državam, ki so zašle v hude težave, dajejo prednost usklajenemu ukrepanju 

znotraj Evropske unije. Takšen odgovor jih je dalo 64 % v primerjavi s 44 % 

tistih, ki takšne finančne pomoči ne podpirajo. 
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3. Vloga evra v finančni krizi 
 

- Večina Evropejcev ocenjuje, da evro ni ublažil negativnih učinkov krize - 

 

Glede na to, da je izhod iz krize počasnejši, kot je bilo pričakovano, in da 

okrevanje ne bo tako živahno, kot je bilo napovedano, kako se je spremenil ugled 

skupne valute? Ali Evropejci menijo, da je evro ublažil negativne posledice krize? 

 

Mnenja o tem so še vedno deljena, toda večina Evropejcev (50 %; 

6 odstotnih točk več kot prej) zdaj verjame, da evro negativnih učinkov 

krize ni ublažil, medtem ko jih je 33 % (6 odstotnih točk manj kot prej) 

nasprotnega mnenja, 17 % pa mnenja ni izrazilo.13 V zadnjih osemnajstih 

mesecih se je ugled evra torej poslabšal. 

 

Treba je poudariti, da so Evropejci iz evroobmočja – podobno kot januarja in 

februarja 2009, vendar v manjšem obsegu – bolj naklonjeni trditvi, da je evro 

ublažil učinke krize (38 %, padec za 6 odstotnih točk), kot državljani, ki živijo 

zunaj tega območja (22 %, padec za 10 odstotnih točk). Kljub temu je treba 

ugotoviti, da celo v evroobmočju večina vprašanih zdaj ocenjuje, da jih 

skupna valuta ni zaščitila pred učinki krize (51 %). To je 8 odstotnih točk 

več kot januarja in februarja 2009. 

 

                                           
13 QC4 Prosim, povejte mi, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjo izjavo: Na splošno je 
evro ublažil negativne učinke trenutne krize. Se popolnoma strinjam; se dokaj strinjam; se ne 
strinjam preveč; se sploh ne strinjam. 
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A) Razlike med državami članicami 

 

• V 19 od 27 držav članic se večina vprašanih ne strinja s trditvijo, da je 

evro v splošnem omilil negativne učinke krize. 
 

• Samo v dveh državah se absolutna večina s to trditvijo strinja 

(33 % v EU), namreč na Slovaškem (57 %) in Finskem (50 %), ki sta obe članici 

evroobmočja. To mnenje je večinsko podporo pridobilo še v šestih državah 

članicah: v Italiji (49 %), Grčiji (47 %), Avstriji (46 %), Luksemburgu (44 %) in 

Irski (38 %), ki so del evroobmočja, ter Romuniji (34 %), ki še ni uvedla enotne 

valute.  
 

• Po drugi strani se vprašani v Sloveniji (66 %), Češki republiki (65 %), 

Franciji (62 %), Nemčiji (58 %) in Švedski (56 %) večinoma ne strinjajo s to 

trditvijo (50 % v EU). 
 

• V treh državah so mnenja med podporniki in nasprotniki te trditve precej 

deljena, in sicer s 47 % in 46 % v Grčiji, 44 % in 43 % v Luksemburgu ter 46 % 

in 42 % v Avstriji. 
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• Podpora stališču, da je evro omilil posledice krize, se je zmanjšala, še 

posebej presenetljivo v Sloveniji: to stališče je še januarja in februarja 2009 

podpirala večina vprašanih, zdaj pa se z njim strinja samo še eden izmed štirih 

(26 %, padec za 27 odstotnih točk). Podpora temu stališču se je občutno 

zmanjšala tudi na Poljskem (22 %, za 17 odstotnih točk), Malti (33 %, za 16 

odstotnih točk), Nizozemskem (35 %, za 16 odstotnih točk), v Estoniji (26 %, za 

15 odstotnih točk) in na Švedskem (20 %, za 15 odstotnih točk). V vseh teh 

državah – razen na Švedskem – se je večinsko mnenje od začetka leta 2009, ko 

je večina še trdila, da jih je evro ubranil pred negativnimi posledicami krize, 

preobrnilo.  
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B) Sociodemografska analiza 

 

Prvo omembe vredno dejstvo je, da se v vseh kategorijah, brez izjeme, večina ne 

strinja s trditvijo, da je evro v splošnem ublažil negativne učinke krize. 

 

• Moški imajo o vlogi enotne valute bolj pozitivno mnenje kot ženske, saj 

jih 36 % v primerjavi z 29 % trdi, da je evro v splošnem posledice krize omilil. 

Kljub temu so moški in ženske enako skeptični glede blažilnih učinkov evra: o 

skupni valuti dvomi 50 % moških in 51 % žensk – razlog za odstopanje so 

odgovori „ne vem“, ki so med ženskami precej pogostejši.  

 

• Poleg tega socialno najbolj ogrožene skupine ostajajo skeptične glede 

ugodnih učinkov evra: 52 % vprašanih, ki se uvrščajo na dno družbene lestvice, 

meni, da evro ni ublažil negativnih posledic krize, v primerjavi z 48 % tistih z 

najvišjim socialnim statusom. 

 

• Ugotoviti je še mogoče, da 42 % tistih, ki so naklonjeni zamisli, da bi 

njihova država ponudila finančno pomoč drugi državi v stiski zaradi krize, 

meni, da je evro pomagal omiliti učinke krize, v primerjavi s samo 24 % tistih, ki 

takšne pomoči ne podpirajo. 
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4. Izhod iz krize 
4.1 Zmanjšanje javne porabe ali vlaganje v ukrepe, ki bi spodbudili 

gospodarstvo?  
 

- Evropejci nimajo enotnega mnenja o najboljši poti naprej - 

 

Vprašanim smo ponudili dve rešitvi za izhod iz krize in jih vprašali, katera se jim 

zdi primernejša14: najprej zmanjšati javno porabo ali najprej vlagati v ukrepe za 

spodbuditev gospodarstva.  

 

Mnenja o tej temi so močno deljena: relativna večina Evropejcev (38 %) meni, 

da bi morale države članice Evropske unije najprej vlagati v ukrepe za rast 

gospodarstva. Skoraj enak odstotek (35 %) pa jih meni, da bi morale najprej 

zmanjšati javno porabo.  

 

19 % Evropejcev je samih od sebe izjavilo, da sta obe možnosti enako 

pomembni, 8 % pa jih mnenja ni izrazilo. 

 

 
 

 

 

                                           
14 QC8 Bi vi osebno rekli, da bi za hiter izhod iz krize države članice EU najprej morale znižati javno 
porabo ali pa bi najprej morale vlagati v ukrepe, ki bi spodbudili gospodarstvo? Najprej zmanjšati 
javno porabo; najprej vlagati v ukrepe za spodbujanje gospodarstva; obe enako (SPONTANO). 
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A) Razlike med državami članicami 

 

Poleg tega, da so mnenja deljena v Evropski uniji kot celoti, obstajajo še dodatne 

razlike po državah.  

 

• Gospodarskim spodbudam (38 % v EU) v glavnem dajejo prednost 

vprašani v nordijskih državah: na Danskem (69 %), Finskem (52 %) in Švedskem 

(51 %). To velja tudi za Litvo (65 %) in Nizozemsko (51 %).  

 

• Anketiranci na Slovaškem (50 %), v Franciji (46 %) in Estoniji (42 %) so 

bolj naklonjeni temu, da se najprej zmanjša javna poraba (35 % v EU).  

 

• V nekaterih državah so vprašani skoraj razdeljeni v dva enaka 

tabora, kar zadeva to vprašanje: z drugimi besedami, indeks oziroma razlika 

med deležem tistih, ki menijo, da bi morale države najprej zmanjšati javno 

porabo, in tistimi, ki so prepričani, da bi morale najprej vlagati v gospodarske 

spodbude, je zelo blizu nič. Te države so Češka republika (obe skupini 42 %), 

Luksemburg (obe skupini 35 %), Združeno kraljestvo (obe skupini 41 %), 

Belgija (41 % in 43 %), Grčija (35 % in 36 %) ter Slovenija (36 % in 34 %). 

 

• V dveh državah, Portugalski (36 %) in Nemčiji (35 %), je večina celo 

sama od sebe izjavila, da bi bilo treba uporabiti obe rešitvi (19 % v EU). 

Upoštevati kaže, da je pomen tega odgovora („obe enako”) še toliko večji, glede 

na to, da so ga vprašani izbrali sami od sebe, ne s seznama. 
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B) Sociodemografska analiza 

 

• Prva izbira Evropejcev, namreč vlaganje v ukrepe za spodbuditev 

gospodarstva, se razlikuje glede na sociodemografske kategorije. 

 

• Moški so gospodarskim spodbudam bolj naklonjeni kakor ženske 

(40 % v primerjavi s 37 %).  

 

• Odgovori so odvisni tudi od starosti: mlajši anketiranci (od 15. do 

24. leta) so bolj naklonjeni ukrepom za spodbuditev gospodarstva (42 %). 

Najstarejši anketiranci (55 let ali več) so najbolj nezaupljivi (34 %).  

 

• Tudi izobrazbena raven vprašanih je pomembna: tisti, ki so študirali 

najdlje, bi najraje videli, da bi države članice vlagale v gospodarske spodbude 

(43 % vprašanih, ki so študirali do 20. leta ali dlje). V nasprotju s tem manj 

izobraženi anketiranci dajejo prednost zmanjšanju porabe (34 % tistih, ki so se 

prenehali šolati pri 15. letu ali prej). 

 

• Tudi politična opredeljenost sodelujočih je vplivala na odgovore: 

43 % tistih, ki so naklonjeni levici, je dalo prednost gospodarskim spodbudam, v 

primerjavi z 39 % sredinsko in 38 % desno opredeljenih, od katerih bi jih 42 % 

raje videlo zmanjšanje javne porabe. 

 

• Socialni status ni kaj dosti vplival na odgovore anketirancev, čeprav 

41 % tistih, ki se uvrščajo v vrh družbene lestvice, daje prednost ukrepom za 

spodbuditev gospodarstva, takšnega mnenja pa je samo 36 % tistih, ki so se 

uvrstili na dno lestvice. 

 

Omeniti velja, da je relativna večina vprašanih, ne glede na to, kakšen 

socialni status imajo, v vsakem primeru bolj naklonjena gospodarskim 

spodbudam. 

 

• 44 % vprašanih, ki se strinjajo s tem,  da bi njihova država finančno 

pomagala drugi državi v krizi, bi raje vlagalo v gospodarske spodbude, v 

primerjavi s 37 % tistih, ki takšni finančni pomoči nasprotujejo. 
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4.2 Kdo bi moral vložiti največ truda v smislu varčevalnih ukrepov 

 

- Relativna večina Evropejcev meni, da bi se morali vodje velikih podjetij 

in industrija najbolj potruditi z varčevalnimi ukrepi - 

 

V nekaterih državah članicah so varčevalni ukrepi že dejstvo, v drugih pa je ta 

tema prepovedana. Vprašanim smo ponudili možnost uvedbe varčevalnih ukrepov 

kot eno od rešitev za izhod iz krize. Toda kdo bi moral nositi največje breme teh 

ukrepov?15 

 

Več kot tretjina (34 %) vprašanih je menila, da bi morali biti najbolj varčni vodje 

velikih podjetij in industrija.  

 

21 % Evropejcev je izbralo javne službe, 7 % mala in srednja podjetja, 6 % pa se 

je odločilo za odgovor „vi sami/evropski državljani”. Manj kot eden izmed desetih 

vprašanih (8 %) o tem ni imel mnenja. 

 

Spontani odgovor „vsi hkrati“ (torej vsi člani družbe) se je uvrstil na drugo 

mesto s 24 %, kar je nedvomno znamenje kolektivnega zavedanja, koliko 

odrekanja bo potrebnega.  

 

                                           
15 QC9 Kdo od sledečih bi po vašem mnenju v (NAŠI DRŽAVI) moral vložiti največ truda v smislu 
varčevalnih ukrepov? Voditelji velikih podjetij in gospodarstva; mala in srednje velika podjetja; javne 
storitve; vi sami/evropski državljani; vsi hkrati (SPONTANO) 
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A) Razlike med državami članicami 

 

Analiza podatkov samo na ravni Evropske unije ne bi razkrila ogromnih razlik med 

27 državami članicami. 
 

• Prvouvrščeni odgovor, ki ga je v povprečju izbralo največ Evropejcev, torej 

vodje velikih podjetij in industrija (34 % v EU), je navedla večina vprašanih v 

Franciji (53 %), na Slovaškem (47 %), v Združenem kraljestvu (44 %), Belgiji in 

Nizozemski (43 %), v nekoliko manjšem obsegu pa tudi v Latviji (13 %), Bolgariji 

(16 %) in na Cipru (19 %). 
 

• Javne službe (21 % v EU) naj bi se najbolj potrudile z varčevanjem po 

mnenju večine v Latviji (60 %), nekoliko manj pogosto pa so ta odgovor izbirali 

vprašani v Bolgariji (39 %), Estoniji (32 %) in Danski (30 %). 

 

Najmanj pogosto so ta odgovor navedli Maltežani (13 %), Romuni, Španci in 

Italijani (14 % v vseh treh primerih). 
 

• Mala in srednja podjetja (7 % v EU), ki so se po evropskem povprečju 

znašla na četrtem mestu, so bila nekoliko pogosteje omenjena v Avstriji (15 %), 

Italiji (14 %), Poljski in Portugalski (po 12 %).  

 

Najredkeje pa so ta odgovor dali na Cipru (1 %), v Luksemburgu (2 %), na Malti, 

Švedskem in v Združenem kraljestvu (po 3 %). 
 

• Evropejci so sebe/evropske državljane (6 % v EU) na evropski ravni 

uvrstili na peto, zadnje mesto; ta odgovor je navedel eden izmed šestih vprašanih 

na Nizozemskem (16 %), 15 % anketirancev na Danskem in 14 % na Cipru. 

 

Najnižji odstotek si je ta odgovor prislužil v Nemčiji in Portugalski (po 2 %). 
 

• Odgovor, ki se je znašel na drugem mestu, namreč da bi morali 

varčevati vsi hkrati (24 % v EU), pri čemer je treba upoštevati, da 

anketirancem ni bil izrecno prebran, je bil najpogosteje omenjen v Nemčiji 

(38 %), na Malti (37 %), Cipru (36 %), v Španiji (33 %), Italiji, Portugalski in 

Sloveniji (32 % v vseh treh primerih). V nasprotju s tem so vprašani v Franciji in 

Litvi (po 9 %), na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu (po 10 %) to možnost 

omenili najbolj poredko. 
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B) Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza razkriva naslednje razlike:  

 

• Vodje velikih podjetij in industrijo (kot gospodarske akterje, ki bi se 

morali najbolj potruditi z varčevalnimi ukrepi) je izbral skoraj enak delež moških 

in žensk (34 % in 35 %). 

 

Kar zadeva starost, so mlajši pogosteje kot starejši omenjali vodje podjetij (37 % 

starih od 15 do 24 let in 32 % starih 55 let ali več). 

 

Med poklicnimi kategorijami so fizični delavci (37 %) najpogosteje izrazili mnenje, 

da bi se morali vodje velikih podjetij in industrija najbolj potruditi.  

 

Anketiranci z levega političnega spektra (41 %) so bili tega mnenja pogosteje kot 

tisti s sredine (35 %) ali desnice (32 %). 

 

• Moški so nekoliko pogosteje kot ženske (22 % oziroma 19 %) izjavljali, da 

bi se morale še posebej potruditi javne službe.  

 

Vprašani z boljšim socialnim statusom (23 % menedžerjev) so prav tako 

pogosteje omenjali to možnost, prav tako tisti s politične desnice (25 % v 

primerjavi z 21 % oziroma 20 % tisti, ki so sredinsko ali levo usmerjeni). 

 

• Pri zadnjih dveh odgovorih, malih in srednjih podjetjih ter vprašanih 

samih/evropskih državljanih ni mogoče najti sociodemografskih razlik med 

anketiranci, ki so dali ta dva odgovora. 
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4.3 Finančna solidarnost med državami članicami v kriznih časih  
 

- Večina Evropejcev je naklonjena finančni pomoči drugi državi članici v 

težavah - 

 

Spopadanje s krizo vključuje tudi solidarnost med državami članicami, kadar se 

katera od njih znajde v hudih gospodarskih in finančnih težavah. Toda kako daleč 

so Evropejci pri tem pripravljeni iti? To je bila tudi ost vprašanj, ki smo jih 

zastavili16. 

 

Večina Evropejcev (49 %) bi bila pripravljena nuditi finančno pomoč 

drugi državi članici v ekonomskih in finančnih težavah. 10 % se jih s to 

trditvijo celo popolnoma strinja. Vseeno pa je več kot tretjina (39 %) 

vprašanih nasprotnega mnenja. 12 % o tem ni imelo mnenja. 

 

 

                                           
16 QC10 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjo trditvijo: v kriznih časih je za (NAŠO 
DRŽAVO) zaželeno, da nudi finančno pomoč drugi državi članici EU, ki se sooča z resnimi ekonomskimi 
in finančnimi težavami. Se popolnoma strinjam; se dokaj strinjam; se ne strinjam preveč; se sploh ne 
strinjam. 
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Omeniti kaže, da se večina vprašanih v državah članicah izpred leta 2004 strinja, 

da je treba ponuditi finančno pomoč drugi državi članici EU v hudi ekonomski in 

finančni stiski (50 % v nasprotju z 39 %, ki so prepričani o nasprotnem). 

 

V državah, ki so se pridružile po letu 2004/2007, pa relativna večina vprašanih 

solidarnosti ni naklonjena (44 %), medtem ko se jih 41 % z njo strinja. 

 

A) Razlike med državami članicami 

 

Evropsko povprečje 49 % vprašanih, ki bi bili pripravljeni nuditi finančno pomoč 

drugi državi članici v stiski, skriva občutne razlike med 27 državami članicami. 

 

• V več kot polovici držav članic (14 izmed 27) se absolutna večina 

vprašanih strinja (49 % v EU) s to trditvijo.  

 

Nekatere države izstopajo iz povprečja po posebej visokem številu pozitivnih 

odgovorov (seštevek odgovorov „se popolnoma strinjam” in „se dokaj strinjam”), 

zlasti Ciper (70 %), Danska (69 %), Švedska (67 %), Belgija (61 %) in 

Luksemburg (59 %). 

 

V nasprotju s tem je samo 24 % vprašanih v Bolgariji, 29 % v Sloveniji, 32 % v 

Romuniji ter po 35 % v Češki republiki, Madžarski in Slovaški navedlo tak 

odgovor. 

 

• Glede na razmere v Grčiji in odločitve, ki so jih države članice v zvezi s 

tem sprejele lani spomladi in ki so sprožile ostro polemiko v Nemčiji, je še 

posebej zanimivo, da so mnenja o tej temi v omenjenih dveh državah 

precej deljena. 48 % vprašanih v Grčiji je naklonjenih finančni pomoči drugi 

državi članici v težavah, 46 % jih temu nasprotuje. V Nemčiji sta ta dva deleža 

46 % in 45 %.  
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B) Sociodemografska analiza 

 

• Odgovori na ta vprašanja ne razkrivajo velikih razlik glede na spol in 

starost anketirancev. Moški so kljub temu nekoliko bolj naklonjeni finančni 

pomoči državi članici v stiski kot ženske (50 % oziroma 47 % se jih z njo strinja). 

Najmlajši se tudi strinjajo v večjem številu (50 % starih od 15 do 39 let proti 

48 % starih od 40 do 54 let in 47 % tistih od 55 let naprej). 

 

• Očitno pa je, da so kategorije z najboljšim socialnim statusom 

najbolj naklonjene pomoči drugi državi članici. Tako je 59 % vprašanih, ki so 

študirali do 20. leta ali dlje, zamisel podprlo, prav tako 58 % menedžerjev in 

53 % tistih, ki skoraj nikoli nimajo težav pri plačevanju računov, v nasprotju s 

samo 36 % tistih, ki se s težavo prebijejo skozi mesec. Večina slednjih (49 %) 

meni, da takšna pomoč ni zaželena.  
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• Kar zadeva politično opredelitev, 56 % levega političnega spektra takšno 

pomoč podpira, v primerjavi z 49 % tistih, ki jo podpirajo na desnici in v sredini. 
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4.3.1 Razlogi, zakaj državljani podpirajo solidarnost 

 

- Solidarnost kot načelo, ki se lahko prav tako izkaže koristna za vse - 

 

Kot smo omenili zgoraj, se 49 % Evropejcev strinja, da bi njihova država morala 

finančno pomagati drugi državi članici v hudi ekonomski in finančni stiski. Toda 

kakšen je resnični razlog za to? Na to je bilo osredotočeno naslednje zastavljeno 

vprašanje. 17  Ker menijo, da je v gospodarskem interesu njihove države, da 

pomaga drugim državam članicam? Ali bi bilo treba pomoč ponuditi v imenu 

evropske solidarnosti med državami članicami? 

 

Mnenja so bila znova precej deljena. Čeprav bi večina tistih, ki so solidarnosti 

naklonjeni (51 %), pomoč ponudila v imenu evropske solidarnosti med 

državami članicami, štirje izmed desetih vprašanih (44 %) vseeno menijo, da 

je takšna pomoč v gospodarskem interesu njihove države. Le 2 % jih je 

dalo drugačen odgovor, 3 % pa jih o tem ni imelo mnenja. 

                                           
17 QC11 Kaj je glavni razlog, zaradi katerega menite, da je zaželeno, da (NAŠA DRŽAVA) nudi finančno 
pomoč drugi državi članici EU, ki se sooča z resnimi ekonomskimi in finančnimi težavami? V 
gospodarskem interesu (NAŠE DRŽAVE) je, da pomaga drugi državi članici EU; v imenu evropske 
solidarnosti med državami članicami; drugo (SPONTANO). 
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*Osnova: Tisti, ki so odgovorili, da je zaželeno ponuditi finančno pomoč drugi državi članici EU v hudi 

ekonomski in finančni stiski (49 % celotnega vzorca).  
 

 

A) Razlike med državami članicami 

 

• Večina vprašanih v 22 od 27 držav članic (absolutna večina v 21 

državah) takšno pomoč podpira v imenu evropske solidarnosti med 

državami članicami (51 % v EU).  

 

Podpora načelu solidarnosti je še posebej močna v Grčiji (ki se gotovo zaveda 

potrebe po takšni pomoči, saj jo je nedavno izkoristila), na Cipru in v 

Luksemburgu (po 74 %) ter Bolgariji (68 %). 

 

• Po drugi strani gospodarski interes (44 % v EU) prevlada v Združenem 

kraljestvu (68 %), Nemčiji (53 %), Irski (52 %), Nizozemski (50 %) in Češki 

republiki (49 %).  
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It is in the economic 
interests of (OUR 
COUNTRY) to help 
another EU Member 

State

In the name of 
European solidarity 
between Member 

States

Other 
(SPONTANEOUS)

Don't know

EU27 44% 51% 2% 3%

BE 37% 62% 0% 1%

BG 31% 68% 0% 1%

CZ 49% 48% 0% 3%

DK 41% 57% 1% 1%

DE 53% 43% 2% 2%

EE 38% 59% 2% 1%

EL 24% 74% 0% 2%

ES 37% 51% 7% 5%

FR 36% 60% 2% 2%

IE 52% 43% 2% 3%

IT 38% 57% 2% 3%

CY 25% 74% 1% 0%

LT 30% 62% 2% 6%

LV 34% 63% 0% 3%

LU 20% 74% 3% 3%

HU 47% 49% 1% 3%

MT 37% 59% 1% 3%

NL 50% 48% 2% 0%

AT 39% 55% 4% 2%

PL 37% 60% 0% 3%

PT 33% 60% 1% 6%

RO 42% 55% 0% 3%

SI 24% 66% 7% 3%

SK 44% 55% 0% 1%

FI 36% 61% 2% 1%

SE 31% 64% 2% 3%

UK 68% 27% 1% 4%

QC11 What is the main reason why you think it is desirable that (OUR COUNTRY) gives financial 
help to another EU Member State facing severe economic and financial difficulties?

Highest percentage by item Lowest percentage by item  
*Osnova: Tisti, ki so odgovorili, da je zaželeno ponuditi finančno pomoč drugi državi članici EU v hudi 

ekonomski in finančni stiski (49 % celotnega vzorca).  
 

 

B) Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza rezultatov pri tem vprašanju razkriva nekatere 

zanimivosti, čeprav je skoraj v večini primerov solidarnost med državami 
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članicami glavni razlog, ki so ga vprašani navedli kot utemeljitev za pomoč drugi 

državi članici v hudih finančnih težavah.  

 

• Najprej je mogoče ugotoviti, da rezultati niso videti povezani s spolom 

in starostjo anketirancev. 

 

• Poklicni status vprašanih pa ponuja nekoliko več informacij. 

Samozaposleni (55 %), gospodinje (54 %) in upokojenci (53 %) so v primerjavi s 

47 % menedžerjev najpogosteje navedli evropsko solidarnost kot glavni razlog za 

pomoč drugi državi članici.  

 

Poleg tega je 54 % vprašanih, ki sicer meni, da bi bili bolje zaščiteni, če bi 

njihova država sprejela ukrepe proti krizi na usklajen način z drugimi državami 

članicami, naklonjenih pomoči v imenu evropske solidarnosti. To je 8 odstotnih 

točk več kot med vprašanimi, ki se zavzemajo za individualne ukrepe. 50 % 

vprašanih v zadnji skupini je izjavilo, da bi bilo treba omenjeno pomoč nuditi 

predvsem v skladu z gospodarskim interesom njihove države.  
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4.3.2 Razlogi za nesolidarnost 

 

- Splošno razširjeno je mnenje, da državljani ene države niso 

dolžni plačevati za težave druge - 

 

Kot smo zapisali, 39 % Evropejcev ni pripravljenih pomagati drugi državi 

članici v hudih gospodarskih in finančnih težavah (gl. QC10). Da bi razumeli 

njihovo stališče, smo jih prosili, naj navedejo razloge za takšno odločitev18: Ker 

menijo, da ni v gospodarskem interesu njihove države, da pomaga drugim 

državam članicam? Ali ker menijo, da ni prav, da državljani njihove države 

plačujejo za gospodarske težave drugih držav članic EU? 

 

66 % jih je navedlo, da državljani njihove države niso dolžni plačevati za 

težave drugih.  

 

Četrtina (natanko 25 %) jih je pojasnila, da ni v gospodarskem interesu 

njihove države, da bi pomagala drugi državi članici. Le 6 % jih je dalo drugačen 

odgovor, 3 % pa jih o tem ni imelo mnenja. 

 

 

                                           
18 QC12 Kaj je glavni razlog, zaradi katerega menite, da je ni zaželeno, da (NAŠA DRŽAVA) nudi 
finančno pomoč drugi državi članici EU, ki se sooča z resnimi ekonomskimi in finančnimi težavami? Ni 
v gospodarskem interesu (NAŠE DRŽAVE), da pomaga drugi državi članici EU; Ni prav, da 
(NACIONALNOST) državljani plačujejo za gospodarske težave drugih držav članic; drugo (SPONTANO). 
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*Osnova: Tisti, ki so odgovorili, da ni zaželeno nuditi finančne pomoči drugi državi članici EU v hudi 

ekonomski in finančni stiski (39 % celotnega vzorca).  
 

 

A) Razlike med državami članicami 

 

• Najprej je treba omeniti, da je v 24 od 27 držav članic absolutna 

večina vprašanih, ki ni naklonjena pomoči drugim državam članicam v finančni 

stiski, menila, da njihovi državljani niso dolžni plačevati za druge države 

članice (66 % v EU). V nekaterih državah je bilo to stališče izraženo še posebej 

odločno, na primer v Sloveniji (88 %), Nemčiji (85 %), Slovaški (81 %), Finski 

(79 %) in Avstriji (78 %). 

 

• Preostale tri države so Romunija (47 %), Španija (49 %) in Grčija 

(38 %). Samo v Grčiji je večina vprašanih navedla, da pomoč drugi državi članici 

EU ni v gospodarskem interesu njihove države (50 %). Upoštevati je treba, da so 

se te tri države znašle v zelo slabi gospodarski situaciji. 
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*Osnova: Tisti, ki so odgovorili, da ni zaželeno nuditi finančne pomoči drugi državi članici EU v hudi 

ekonomski in finančni stiski (39 % celotnega vzorca).  
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B) Sociodemografska analiza 

 

Prva ugotovitev: nepripravljenost plačevati za druge precej prevladuje v vseh 

skupinah anketirancev, vseeno pa obstajajo razlike v odločnosti tega stališča.  

 

• Odgovori se glede na spol in starost vprašanih ne razlikujejo bistveno. 

 

• Poklicna kategorija pa po drugi strani na odgovore vpliva. Vprašani z 

najboljšim socialnim statusom so najbolj prepričani, da njihovi sodržavljani niso 

dolžni plačevati za druge države članice: tako meni 67 % menedžerjev in 

samozaposlenih v primerjavi z 59 % brezposelnih in 62 % gospodinj. 

 

• Anketiranci, ki skoraj nikoli nimajo težav pri plačevanju računov 

(68 %), so pogosteje tega mnenja kot ljudje, ki se večinoma z muko prebijejo 

skozi mesec (62 %). 
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4.4 Ukrepi za izhod iz krize  
 

- Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in raziskave, pa tudi podpora 

malim in srednjim podjetjem - 

 

Evropska unija je začela proces za izhod iz krize v obdobju do leta 2020, pri 

čemer je treba dati prednost tistim politikam Skupnosti, ki bodo znova prinesle 

gospodarsko rast. 

 

Evropski parlament je v skladu s tem ob različnih priložnostih sprejel stališče o 

ukrepih, ki bi jim bilo treba dati prednost, da bo Evropska unija izšla iz krize, in 

sicer s ponovnim zaposlovanjem in trajnostno rastjo.  

 

Sodelujoči v anketi Eurobarometer so bili pozvani, naj izberejo največ štiri 

ukrepe (izmed enajstih predlaganih), ki bi jim bilo treba dati prednost, če se 

želimo rešiti iz krize 19.  

 

Rezultati kažejo, da sta po mnenju Evropejcev osnova za ponovno zaposlovanje 

in trajnostno rast predvsem izobraževanje ter podpora malim in srednjim 

podjetjem.  

 

• Največji delež vprašanih je izbralo naložbe v izobraževanje, 

usposabljanje in raziskave: to je prednostna naloga za več kot štiri izmed 

desetih (43 %). Temu tesno sledi podpora malim in srednjim podjetjem, ki jo 

je omenilo 40 % vprašanih.  

 

• Zmanjšanje birokracije je na tretjem mestu, s podporo več kot tretjine 

vprašanih (34 %), sledi spodbujanje podjetništva (30 %), manjši pomen pa so 

sodelujoči pripisali bolj konkretnim naložbenim ukrepom, kot so naložbe v 

obnovljivo energijo in spodbujanje varčevanja energije (23 %), naložbe v 

inovacije ter razvoj in raziskave (22 %) oziroma naložbe v okolje (17 %).  

 

• Kot del prizadevanj za boljše zmogljivosti za inovacije in raziskave je 
petina Evropejcev trdila, da je pomembno zmanjšanje bega možganov visoko 
izobraženih ljudi in visoko kvalificiranih delavcev, ki zapuščajo Evropo 
(20 %), pa tudi boj proti prekinitvi šolanja (19 %). 
 

• Podporo velikim podjetjem in industriji in razvijanje evropske 

gospodarske oblasti, ki naj koordinira ekonomske politike držav članic 

Evropske unije, je navedlo 16 % vprašanih.  

 

• Drugi krizni ukrepi so bili omenjeni precej redkeje, zlasti vlaganje v 

solidarnost in prispevanje k integraciji ljudi, ki so izključeni iz družbe 

(15 %), in zavrtje ovir, ki preprečujejo prost pretok ljudi, blaga in storitev 

                                           
19 QC13 Evropski parlament spodbuja določene ukrepe, ki naj pomagajo Evropski uniji, da se prebije iz 
krize, s tem da se zagotovi vrnitev k zaposlovanju in trajnostni rasti. Kateri od sledečih ukrepov bi po 
vašem mnenju morali biti obravnavani prednostno?  
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znotraj EU (10 %). Zadnja možnost je bila v očeh mnogih Evropejcev že 

dosežena z dokončanjem notranjega trga.  

 

• Pri nekaterih ukrepih so opazne precejšnje razlike med Evropejci iz 

evroobmočja in tistimi iz drugih držav članic. Tako so prvi precej pogosteje 

kot drugi navedli naslednje štiri ukrepe za izhod Evropske unije iz krize:  

 

o zmanjšanje bega možganov visoko izobraženih ljudi in visoko 

kvalificiranih delavcev, ki zapuščajo Evropo: 24 % oziroma 14 %; 

 

o vlaganje v solidarnost in prispevanje k integraciji ljudi, ki so 

izključeni iz družbe: 19 % oziroma 9 %; 

 

o razvijanje evropske gospodarske oblasti, ki naj koordinira 

ekonomske politike držav članic Evropske unije: 19 % oziroma 

12 %; 

 

o naložbe v okolje: 19 % oziroma 14 %. 

 

 

• V nasprotju s tem so vprašani iz držav, ki niso del evroobmočja, precej 

pogosteje navajali zmanjšanje birokracije (40 % v primerjavi s 30 % v 

evroobmočju). 
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A) Razlike med državami članicami 

 

Ko je videti iz spodnje tabele, se prednostni vrstni red, v katerem so Evropejci v 

posameznih državah razporedili predlagane ukrepe, močno razlikuje. Posvetili se 

bomo samo najpogosteje omenjenim ukrepom.  

 

• Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in raziskave (43 % v EU) je 

kot prednostni ukrep izbrala večina vprašanih na Irskem (66 %), Cipru (59 %), 

Danskem in v Nemčiji (po 58 %), na Malti (57 %), Švedskem (53 %), v 

Luksemburgu (51 %), Romuniji in Franciji (po 50 %). 

 

Anketiranci v Litvi (24 %), Poljski (30 %), Italiji (31 %), Latviji, Španiji in 

Sloveniji (po 32 %) pa so ta odgovor najredkeje izbrali. 

 

 
 

 

 

• Podpora malim in srednjim podjetjem (40 % v EU) velja kot posebej 

pomemben ukrep na Cipru (62 %), v Grčiji (54 %), Bolgariji in Franciji (po 
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53 %), na Irskem (51 %) in v Češki republiki (50 %). Na Malti in Danskem je 

podpora temu ukrepu precej manjša (po 28 %). 

 

• Zmanjšanje birokracije (34 % v EU) so kot prednostni ukrep navedli 

vprašani v Sloveniji (54 %), na Nizozemskem (53 %), Finskem (50 %) in v Litvi 

(48 %), toda zdi se pomemben samo 15 % vprašanih na Portugalskem in 16 % v 

Španiji. 

 

• Spodbujanje podjetništva (30 % v EU) kot pot za izhod EU iz krize so 

najpogosteje omenjali v Grčiji, Španiji in Latviji (po 53 %), pa tudi v Češki 

republiki (50 %). Najnižjo podporo je ta ukrep dobil na Malti (10 %), v Romuniji 

(12 %) in Nemčiji (15 %). 

 

• Naložbe v obnovljivo energijo in spodbujanje varčevanja energije  

(23 % v EU) so bile prednostni ukrep za anketirance na Danskem (41 %), Cipru, 

Madžarskem in v Avstriji (po 35 %), zelo malo podpore pa so dobile v Romuniji 

(8 %) in Španiji (10 %). 

 

• Naložbe v inovacije ter razvoj in raziskave (22 % v EU) so 

prednostnega pomena na Švedskem (47 %), Danskem (38 %) in Nizozemskem 

(34 %), medtem ko so Španci in Madžari (po 13 %) najmanj prepričani o njihovi 

koristnosti. 
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B) Sociodemografska analiza 

 

 

Sociodemografska analiza odgovorov na to vprašanje razkriva precejšnje razlike 

po podskupinah. V prikaz se bomo osredotočili na osrednje ukrepe, ki so jih 

podprli Evropejci:  

 

• Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in raziskave so seveda 

najbolj priljubljena tema najmlajših anketirancev (50 % tistih, starih od 15 do 24 

let, v primerjavi s 40 % tistih, starih 55 ali več). Ta politika ima tudi precejšnjo 

podporo med menedžerji (54 % v primerjavi s 43 % fizičnih delavcev) in 

podporniki politične levice (48 % v primerjavi s 46 % tistih v središču in 40 % 

tistih na desnici). 

 

Tudi najbolj izobraženi so pogosteje omenjali naložbe v izobraževanje, 

usposabljanje in raziskave (48 % tistih, ki so študirali do 20. leta ali dlje, v 

primerjavi s 36 % tistih, ki so šolanje končali pri 15 letih ali prej).  

 

Ukrep podpira tudi 48 % anketirancev, ki menijo, da kriza ni vplivala na njihov 

osebni položaj (v primerjavi z 41 % tistih, ki so ocenili, da je imela velike 

posledice za njihov osebni položaj). 

 

• Podpora malim in srednjim podjetjem je – razumljivo – ukrep, ki bi 

moral imeti prednost po mnenju samozaposlenih (47 % v primerjavi z 38 % 

gospodinj). Zagovarjata ga srednji starostni skupini (43 % v skupini od 25 do 39 

let in 42 % v skupini od 40 do 54 let), pa tudi anketiranci, ki niso naklonjeni 

temu, da bi njihova država finančno pomagala drugi državi članici v finančni stiski 

(45 %), v primerjavi z 38 % tistih, ki se s takšno pomočjo strinjajo.  

 

• Zmanjšanje birokracije se zdi pomembnejše moškim kot ženskam 

(36 % oziroma 32 %). Najstarejši anketiranci so bolj pripravljeni podpreti ta 

ukrep (38 % tistih, starih 55 let ali več, v primerjavi s 24 % tistih, starih od 15 do 

24 let). Tudi socialni status očitno vpliva na odgovore: ta ukrep je navedlo 37 % 

menedžerjev in 38 % samozaposlenih.  

 

Omembe vredno je tudi, da je ta ukrep podprlo 39 % s politične desnice v 

primerjavi s 36 % tistih na sredini in 32 % levičarjev.  

 

• Spodbujanje podjetništva je razumljivo pomembna tema za 

samozaposlene (38 %), malo manj pogosto pa so ga izbirali menedžerji in 

brezposelni (po 29 %).  

Anketiranci z desnega političnega spektra (35 %) so bili tega mnenja pogosteje 

kot tisti s sredine (30 %) ali levice (28 %).  

 

• Naložbe v obnovljivo energijo in spodbujanje varčevanja energije  

so pogosteje navajali najbolj izobraženi anketiranci (27 % tistih, ki so študirali 
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najdlje, v primerjavi z 19 % tistih, ki so šolo zapustili pred 16. letom). Tudi tisti z 

najvišjim socialnim statusom okoljskim vprašanjem pripisujejo večji pomen: 

29 % menedžerjev (v primerjavi z 18 % brezposelnih in 17 % tistih, ki večinoma 

s težavo plačajo račune).  

 

• Za naložbe v inovacije ter razvoj in raziskave so se najbolj zavzemali 

moški (25 % v primerjavi z 19 % žensk), izobraženi (29 % v primerjavi s 16 % 

tistih, ki so šolo zapustili pri 15 letih ali prej) in menedžerji (30 % v primerjavi s 

15 % brezposelnih). 

 

Izbralo jih je tudi 27 % anketirancev s politične desnice v primerjavi s 24 % tistih 

na sredini in levici. Prav tako so bile pogostejša izbira tistih, ki se uvrščajo na vrh 

socialne lestvice, kot tistih na njenem dnu (28 % oziroma 16 %).  
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Šest najpogosteje omenjenih ukrepov. 
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- Poziv k strožjemu nadzoru udeležencev na finančnem trgu - 

 

Evropske institucije trenutno obravnavajo ukrepe, ki naj bi preprečili krize v 

prihodnje. Evropejce smo vprašali o njihovih pogledih na učinkovitost nekaterih 

od ukrepov. V ta namen so morali oceniti sedem glavnih ukrepih, in sicer ali bi bili 

po njihovem mnenju učinkoviti ali neučinkoviti pri preprečevanju prihodnjih kriz.20 

 

• Glavna ugotovitev je, da velika večina anketirancev meni, da bi bili 

vsi ti ukrepi učinkoviti pri preprečevanju kriz v prihodnje. Pet izmed 

sedmih ukrepov je podprlo več kot 60 % vprašanih.  

 

• Največ podpore (70 %) so dobila strožja pravila in nadzor nad 

udeleženci na finančnih trgih (na primer uravnavanje bonusov borznih 

posrednikov). 

 

• Sledi ustanovitev evropskega denarnega sklada, ki bi posredoval, 

če bi se država članica EU soočala z resnimi gospodarskimi in finančnimi 

težavami, ki jo je podprlo 67 % sodelujočih, takoj za njo ukrepi za skladnost s 

skupno določenimi pravili EU o dolgovih in javnem primanjkljaju (65 %). 

 

• Izboljšanje posvetovanja med državami članicami EU pri pripravi 

državnih proračunov se zdi smiselno 64 % Evropejcem. 

 

• 63 % vprašanih je menilo, da bi bila lahko ustanovitev evropske 

gospodarske oblasti, ki naj zagotovi koordinacijo gospodarskih, 

proračunskih in finančnih politik vseh držav članic EU, učinkovit način za 

izogibanje prihodnjim krizam. 

 

• Več kot polovica vprašanih (58 %) meni, da bi bil učinkovit ukrep 

predložitev državnih proračunov držav članic EU Evropski komisiji.  

 

Relativna večina anketirancev (natančneje 47 %) pa je prepričana, da bi to lahko 

dosegli z uvedbo bančnega davka in davka na finančne transakcije. Delež 

odgovorov „ne vem“ je bil pri tej možnosti še posebej velik (21 %), kar verjetno 

kaže na zmedenost anketirancev glede te teme, ki je trenutno predmet 

najrazličnejši interpretacij in jo je tudi razmeroma težko razumeti. Poleg tega 

nekateri vprašani bržkone menijo, da bi banke takšen davek, če bi bil uveden, 

preložile na svoje stranke, torej na evropske državljane.  

 

• Precejšnje število Evropejcev o tem vprašanju ni imelo mnenja, ne 

glede na konkretni ukrep (delež odgovorov „ne vem“ se je gibal med 16 % in 

                                           
20 QC14 Trenutno je v evropskih inštitucijah govora o določenih ukrepih, namenjenih preprečevanju in 
izogibanju bodočim krizam. Za vsakega od teh ukrepov mi, prosim, povejte, ali bi bil po vašem 
mnenju učinkovit ali ne pri preprečevanju in izogibanju bodočim krizam.  
Odgovori: Zelo učinkovit; dokaj učinkovit; ne preveč učinkovit; sploh ne bo učinkovit. 
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21 %). Kar precejšen del prebivalstva ni želel izraziti mnenja o teh razmeroma 

tehničnih in zapletenih vprašanjih. 
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• Pri vseh predlaganih ukrepih se je izkazalo, da so anketiranci iz 

evroobmočja bolj kot tisti iz drugih držav članic prepričani, da so 

učinkovit način za preprečevanje kriz v prihodnje. Delen razlog za to je 

dejstvo, da je delež odgovorov „ne vem“ zunaj evroobmočja večji.  

 

Najpomembnejša razlika v odgovorih med tema območjema se je pokazala pri 

spodbudah oziroma kaznih za države članice EU, kar naj bi jih prisililo, da bi 

delovale v skladu s skupno določenimi pravili EU o dolgovih in javnem 

primanjkljaju. Razlika znaša 13 odstotnih točk (70 % oziroma 57 %). 

 

 

A) Razlike med državami članicami 

 

Kar zadeva predlagane ukrepe, so se pokazale kar precejšnje razlike med 

27 državami članicami: nekatere države članice izstopajo po tem, da so 

anketiranci bolj prepričani o njihovi učinkovitosti. To velja zlasti za Ciper, Belgijo, 

Grčijo, Italijo, Slovaško, Nizozemsko, Avstrijo in Nemčijo. V nasprotju s tem so 

vprašani v Združenem kraljestvu in Estoniji najmanj prepričani o učinkovitosti 

takšnih ukrepov.  

 

• Pri vodilnem ukrepu, strožjih pravilih in nadzoru nad udeleženci na 

finančnih trgih (na primer uravnavanje bonusov borznih posrednikov) 

(70 % v EU), je nekaj razlik v množičnosti pozitivnih odgovorov. Anketiranci na 

Slovaškem in Cipru (po 85 %), pa tudi v Nemčiji (81 %) so najbolj prepričani, da 

bi bil ta ukrep učinkovit. 

 

• Vprašani na Cipru (88 %), Slovaškem (85 %) in v Belgiji (80 %) so tudi 

najbolj gotovi, da bi bila učinkovita ustanovitev evropskega denarnega 

sklada, ki bi posredoval, če bi se država članica EU soočala z resnimi 

gospodarskimi in finančnimi težavami (67 % v EU). Enako velja za spodbude 

ali finančne kazni za države članice EU, kar naj bi jih prisililo, da bi delovale 

v skladu s skupno določenimi pravili EU o dolgovih in javnem 

primanjkljaju (65 % v EU) (87 % na Cipru, 82 % na Slovaškem in 81 % v 

Belgiji).  
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• Anketiranci na Cipru (87 %), Slovaškem (83 %), v Belgiji (79 %) in 

Bolgariji (75 %) tudi najbolj verjamejo, da bi boljše posvetovanje med 

državami članicami EU pri pripravi državnih proračunov (64 % v EU) 

prispevalo k preprečevanju kriz. 

 

• Prav tako so na Slovaškem (85 %), Cipru (83 %) in v Belgiji (79 %) 

najbolj gotovi, da bi bila lahko ustanovitev evropske gospodarske oblasti, ki 

naj zagotovi koordinacijo gospodarskih, proračunskih in finančnih politik 

vseh držav članic EU (63 % v EU), učinkovit način za izogibanje prihodnjim 

krizam. 

 

• Predstavitev državnih proračunov držav članic EU Evropski komisiji  

(58 % v EU) se zdi učinkovit način za preprečevanje krize zlasti vprašanim na 

Cipru (84 %), Slovaškem (78 %) in Belgiji (76 %). 

 

• Anketiranci v Avstriji (67 %), Nemčiji (62 %) in Sloveniji (61 %) pa so 

najbolj prepričani, da bi bila učinkovita uvedba bančnega davka in davka na 

finančne transakcije (47 % v EU). 

 

Največji delež odgovorov „ne vem“ na ta vprašanja, ne glede na zadevni ukrep, je 

bil izmerjen na Malti, v Litvi, Romuniji, Estoniji, Bolgariji, Poljski in Združenem 

kraljestvu. 

 

 



POSEBNI EUROBAROMETER                     EVROPEJCI IN KRIZA 

  89 



POSEBNI EUROBAROMETER                     EVROPEJCI IN KRIZA 

  90 

B) Sociodemografska analiza 

 

 

• Kar zadeva spol, so se pokazale nekatere pomembne razlike pri 

odgovorih o učinkovitosti predlaganih ukrepov. Moški so bolj kot ženske 

prepričani, da bi ti ukrepi lahko preprečili krizo v prihodnje: 

 

o ustanovitev evropske gospodarske oblasti: 65 % oziroma 59 %; 

o ustanovitev evropskega denarnega sklada: 70 % oziroma 65 %; 

o uvedba bančnega davka in davka na finančne transakcije: 50 % oziroma 

45 %; 

o predstavitev državnih proračunov držav članic EU Evropski komisiji: 61 % 

oziroma 56 %; 

o strožja ureditev in nadzor akterjev na finančnem trgu: 73 % oziroma 

68 %; 

o spodbujanje ali finančno kaznovanje držav članic EU: 67 % oziroma 

63 %; 

o izboljšanje posvetovanja med državami članicami EU: 66 % oziroma 

62 %. 

 

Vseeno kaže omeniti, da tudi nekoliko več moških kot žensk meni, da bi bili ti 

ukrepi neučinkoviti. Ženske izstopajo po precej večjem deležu odgovorov „ne 

vem“.  

 

• V splošnem so anketiranci srednjih starostnih skupin (zlasti tisti 

med 25. in 39. letom) pogosteje menili, da bi bili ti ukrepi učinkoviti pri 

izogibanju krizam v prihodnje. Edina izjema je uvedba bančnega davka oziroma 

davka na bančne transakcije, ki ima največ podpornikov v najstarejši skupini 

(49 % tistih, starih 55 ali več). 

 

• Vprašani z najboljšim socialnim statusom so večinoma odgovarjali 

zelo pozitivno za vse od predlaganih sedmih ukrepov. To velja zlasti za tiste, ki 

so študirali najdlje, ki so menedžerji in ki nimajo finančnih težav. Pri najbolj 

izobraženih je delež odgovorov „ne vem“ najnižji.  
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4.5  Ali bo kriza še trajala?  

 

- Večina Evropejcev meni, da se bo gospodarska rast najverjetneje začela 

šele čez nekaj let - 

 

Določeni nedavno objavljeni makroekonomski kazalniki so nekatere analitike 

privedli do trditve, da je najhujše za nami21 in da bo okrevanje gospodarstva 

trajno. Nekateri drugi analitiki pa trdijo, da še ni videti „luči na koncu predora” in 

da prvi zeleni poganjki gospodarske oživitve še niso tako pomembni, da bi lahko 

govorili o resničnemu okrevanju. In kaj meni splošna javnost?22  

 

Evropejci pri izbiranju med temi nasprotujočimi si pogledi niso bili preveč 

optimistični. Večina (37 %) jih meni, da se bo oživitev začela v naslednjih letih, 

četrtina (26 %) pa je prepričana, da bo kriza trajala še dolga leta. 

 

Le 30 % jih ni tako črnogledih. 17 % jih ocenjuje, da se bo rast spet začela v 

prihodnjih mesecih, 13 % pa jih celo verjame, da se je to že zgodilo. 

 

Omeniti kaže, da 7 % vprašanih ni imelo mnenja o tem. 

                                           
21 Gl. poročilo Mednarodnega denarnega sklada o regionalnih obetih za Evropo iz oktobra 2010, 
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2010/eur/ereo1010exf.pdf  
22 QC15 Ko pride do vrnitve k rasti v (NAŠA DRŽAVA), katero od naslednjih mnenj je najbližje 
vašemu? Se že vračamo k rasti; vrnitev k rasti se bo začela v naslednjih mesecih; vrnitev k rasti se bo 
začela v prihodnjih letih; kriza bo trajala veliko let. 
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A) Razlike med državami članicami 

 

• Najbolj optimistični Evropejci (13 % v EU) so Švedi (53 % jih meni, da 

se že vračamo k rasti). Sledijo jim, čeprav s kar precejšnjo razliko, Finci 

(38 %), Nemci (31 %) in Luksemburžani (29 %). Anketiranci v Grčiji (1 %), ki se 

otepa s hudo gospodarsko in finančno krizo, so najmanj prepričani o tem, da se 

že vračamo k rasti. Enako pesimistični so Romuni (1 %). 

 

• Mnenje, da se bo rast znova začela v prihodnjih mesecih (17 % v 

EU), je še kar razširjeno v Avstriji (26 %), Finski in Belgiji (25 %). Anketiranci v 

Litvi (5 %) so o tem najmanj prepričani. 
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• Večinsko mnenje 27 držav članic (37 % v EU), da bo okrevanje 

dolgotrajno, torej da se bo začelo v prihodnjih letih, je najbolj razširjeno na 

Danskem (61 %), v Španiji in Latviji (po 52 %). Nekoliko več kot dva izmed 

desetih ljudi se s tem strinjata v Avstriji (22 %), na Švedskem in Malti (po 23 %). 

 

• Najbolj pesimistični Evropejci, ki menijo, da se bo kriza nadaljevala 

še mnogo let (26 % v EU), so večinoma Grki (47 %), saj je njihova država 

trenutno utrpela najhujše posledice krize. Vprašani v Latviji (45 %) in Portugalski 

(40 %) so tudi dokaj pesimistični, prav nasprotno pa je stanje na Švedskem 

(4 %) in Finskem (6 %). 
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B) Sociodemografska analiza 

 

• Ženske so bolj prepričane kot moški, da se bo rast znova začela v 

prihodnjih letih (37 % v primerjavi s 36 % moških) in celo da bo kriza trajala še 

dolga leta (28 % v primerjavi s 24 % moških). 

 

• Mladi, kar je značilno za raziskave javnega mnenja, so manj pesimistični 

kot starejši: medtem ko je 30 % tistih, starih 55 let ali več, menilo, da bo kriza 

trajala še leta, je bilo takšnega mnenja 21 % mladih med 15. in 24. letom. 

 

• Tisti z najvišjih socialnim statusom so tudi najbolj optimistični (češ da 

se že vračamo k rasti). To velja za anketirance, ki so študirali najdlje (18 % v 

primerjavi z 9 % tistih, ki so šolanje končali pred 16. letom), menedžerje (24 % v 

primerjavi z 9 % brezposelnih) in ljudi, ki nimajo težav s plačevanjem računov 

(17 % v primerjavi s samo 4 % tistih, ki imajo večino časa finančne težave).  
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SKLEP 

 

Ta anketa Eurobarometra je potekala med 26. avgustom in 

16. septembrom 2010, v ozračju še vedno šibkega gospodarskega okrevanja. 

 

Na njeni osnovi lahko sklepamo, da ima kriza še vedno precejšnje 

posledice za Evropejce. Prepričani so, da je pomembno vplivala na svetovno, 

evropsko in nacionalna gospodarstva. Povrhu tega menijo (čeprav ne tako 

množično), da ima kriza neugodne učinke tudi na njihov osebni položaj.  

 

Želeli bi, da bi dal Evropski parlament prednost predvsem spopadanju z 

revščino in socialno izključenostjo (52 %, 8 odstotnih točk več kot poprej), 

pa tudi izboljšanju varovanja potrošnikov in javnega zdravja (33 %) ter boju proti 

terorizmu ob hkratnem spoštovanju posameznikovih svoboščin (28 %). 

 

V trenutnih razmerah ocenjujejo, da lahko državne vlade in Evropska 

unija najučinkoviteje ukrepajo proti posledicam gospodarske in finančne 

krize. Menijo, da so doslej nekatere države članice Evropske unije ukrepale 

individualno, vendar so prepričani, da bi bili bolje zaščiteni, če bi njihova država 

sprejemala in izvajala ukrepe na usklajen način z drugimi državami članicami.  

 

Večina Evropejcev je naklonjena finančni solidarnosti med državami 

članicami v času krize, tako v imenu solidarnosti same kot v gospodarskem 

interesu njihove države. 

 

Kar zadeva evro, jih 50 % meni, da enotna valuta v splošnem ni ublažila 

negativnih učinkov krize, 33 % jih je nasprotnega mnenja. 

 

Mnenja o najučinkovitejšem načinu za izhod iz krize so zelo deljena. 

Približno 38 % Evropejcev meni, da bi morale države članice EU najprej vlagati v 

gospodarske spodbude, 35 % ji je prepričanih, da bi morale najprej zmanjšati 

javno porabo, 19 % pa jih je navedlo, da bi bilo treba oba ukrepa uporabiti 

sočasno. Anketiranci v državah, ki ne pripadajo evroobmočju, so bolj (45 %) kot 

tisti iz evroobmočja naklonjeni (35 %) gospodarskim spodbudam. 

 

Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in raziskave ter podpora malim in 

srednjim podjetjem sta dva osrednja ukrepa, ki jih Evropejci zagovarjajo za 

izhod iz krize. 

 

Več kot tretjina jih meni, da bi morali biti najbolj varčni vodje velikih podjetij 

in industrija. 

 

Sedem od desetih Evropejcev ocenjuje, da bi bilo mogoče krize v prihodnje 

najbolje preprečiti s strožjo ureditvijo in nadzorom akterjev na finančnem 
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trgu (na primer ureditev nagrad posrednikov). To vprašanje je bilo od začetka 

krize deležno velike pozornosti medijev. Večina Evropejcev še meni, da bi bili tudi 

drugi predlagani ukrepi učinkoviti.  

 

Čeprav nekateri makroekonomski kazalniki napovedujejo svetlejšo prihodnost, 

relativna večina Evropejcev ocenjuje, da se bo rast znova začela šele v 

prihodnjih letih.  
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SPECIAL EUROBAROMETER 
Europeans and the crisis 

TECHNICAL SPECIFICATION 
 
 
Between 26 August and 16 September 2010, TNS Opinion & Social, a consortium created between TNS plc and TNS opinion, carried out wave 74.1 of the EUROBAROMETER at 
the request of the EUROPEAN PARLIAMENT, Directorate-General for Communication, “Public Opinion Monitoring” unit. 
 
The SPECIAL EUROBAROMETER “Europeans and the crisis” is part of wave 74.1 and covers the population of the respective nationalities of the European Union Member 
States, resident in each of the Member States and aged 15 years and over. The basic sample design applied in all states is a multi-stage, random (probability) one. In each 
country, a number of sampling points was drawn up with probability proportional to population size (for a total coverage of the country) and to population density.  
 
In order to do so, the sampling points were drawn systematically from each of the "administrative regional units", after stratification by individual unit and type of area. 
They thus represent the whole territory of the countries surveyed according to the EUROSTAT-NUTS II (or equivalent) and according to the distribution of the resident 
population of the respective nationalities in terms of metropolitan, urban and rural areas. In each of the selected sampling points, a starting address was drawn, at random. 
Further addresses (every Nth address) were selected by standard “random route” procedures, from the initial address. In each household, the respondent was drawn, at 
random (following the "closest birthday" rule). All interviews were conducted face-to-face in people’s homes and in the appropriate national language. As far as the data 
capture in concerned, CAPI (Computer Assisted Personal Interview) was used in those countries where this technique is available. 

PARLEMENT EUROPÉEN 
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ABREVIATIONS COUNTRIES INSTITUTES N°  
INTERVIEWS 

FIELDWORK DATES 
 

POPULATION 
15+ 

BE Belgium TNS Dimarso 1,013 26/08/2010 16/09/2010 8,866,411 
BG Bulgaria TNS BBSS 1,000 27/08/2010 07/09/2010 6,584,957 
CZ Czech Republic TNS Aisa 1,001 27/08/2010 12/09/2010 8,987,535 
DK Denmark TNS Gallup DK 1,012 27/08/2010 13/09/2010 4,533,420 
DE Germany TNS Infratest 1,577 27/08/2010 12/09/2010 64,545,601 
EE Estonia Emor 1,000 27/08/2010 12/09/2010 916,000 
IE Ireland MRBI 1,011 27/08/2010 10/09/2010 3,375,399 
EL Greece TNS ICAP 1,000 27/08/2010 10/09/2010 8,693,566 
ES Spain TNS Demoscopia 1,005 27/08/2010 12/09/2010 39,035,867 
FR France TNS Sofres 1,043 27/08/2010 12/09/2010 47,620,942 
IT Italy TNS Infratest 1,029 27/08/2010 12/09/2010 51,252,247 
CY Republic of Cyprus Synovate 504 27/08/2010 12/09/2010 651,400 
LV Latvia TNS Latvia 1,009 27/08/2010 13/09/2010 1,448,719 
LT Lithuania TNS Gallup Lithuania 1,017 27/08/2010 08/09/2010 2,849,359 
LU Luxembourg TNS ILReS 476 27/08/2010 22/09/2010 404,907 
HU Hungary TNS Hungary 1,022 27/08/2010 12/09/2010 8,320,614 
MT Malta MISCO 500 26/08/2010 13/09/2010 335,476 
NL The Netherlands TNS NIPO 1,011 27/08/2010 14/09/2010 13,288,200 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1,013 26/08/2010 12/09/2010 6,973,277 
PL Poland TNS OBOP 1,000 28/08/2010 13/09/2010 32,306,436 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1,011 28/08/2010 12/09/2010 8,080,915 
RO Romania TNS CSOP 1,034 27/08/2010 09/09/2010 18,246,731 
SI Slovenia RM PLUS 1,008 27/08/2010 12/09/2010 1,748,308 
SK Slovakia TNS AISA SK 1,016 28/08/2010 12/09/2010 4,549,954 
FI Finland TNS Gallup Oy 1,002 27/08/2010 14/09/2010 4,412,321 
SE Sweden TNS GALLUP 1,012 27/08/2010 13/09/2010 7,723,931 
UK The United Kingdom TNS UK 1,309 27/08/2010 13/09/2010 51,081,866 

TOTAL EU27   26,635 26/08/2010 16/09/2010 406,834,359 

    
PARLEMENT EUROPÉEN 
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For each country, a comparison between the sample and the universe was carried out. The universe description was derived from EUROSTAT population data or from 
national statistics offices. For all countries surveyed, a national weighting procedure, using marginal and intercellular weighting, was carried out based on the universe 
description. In all countries, gender, age, region and size of locality were introduced in the iteration procedure. For international weighting (i.e. EU averages), TNS Opinion & 
Social applies the official figures as provided by EUROSTAT or national statistics offices. The total population figures for input in this post-weighting procedure are listed 
above. 
 
Readers are reminded that survey results are estimations, the accuracy of which, everything being equal, rests upon the sample size and upon the observed percentage. 

With samples of about 1,000 interviews, the real percentages vary within the following confidence limits: 
 
 
 

 
 
 

 

 

Percentages observed 10 % or 90 % 20 % or 80 % 30 % or 70 % 40 % or 60 % 50 % 

Confidence limits ± 1.9 points ± 2.5 points ± 2.7 points ± 3.0 points ± 3.1 points 
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